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Abstrakt 

Diplomová práce se snaží o přiblížení vývoje dominikánského konventu u sv. Anny na 

Starém Městě pražském v období raného novověku (zejména v 17. a 18. století), a to jak 

z hlediska vnitřního života, tak i z pohledu kontaktů kláštera s vnějším světem. Vzhledem 

k útržkovitému pramennému dochování se podařilo uceleně v těchto oblastech zmapovat 

pouze tři konkrétní témata. 

Úvod a první tři kapitoly podávají přehled pramenů a literatury a chronologicky nastiňují 

historii kazatelského řádu a samotného konventu. Čtvrtá kapitola se zabývá vztahem mezi 

mniškami a jejími poddanými v obci Radlice. Popisuje především systém odvodů 

poddanských dávek konventu, vizitaci klášterních statků a rovněž zachycuje jeden specifický 

spor mezi poddanou Barborou Wlaškou a konventem v 16. století. 

Pátá kapitola se věnuje rozboru barokních kázání, která v konventu zaznívala při 

slavnostním přijetí žadatelky mezi ostatní řeholnice. Analyzoval jsem obsahovou a duchovní 

stránku několika homilií, zejména pro Ludmilu Markvartovou z Hrádku a Johanu Agnes 

Minetti. Poslední kapitola se zabývá uplatněním arcibiskupské autority nad konventem v 18. 

století a společenským vazbám mezi dominikánkami a členy šlechtických i měšťanských 

rodin Českého království. Tyto vztahy jsou úzce spjaty se vztahy k věřitelům, ale i dlužníkům 

kláštera – dominikánky byly sice samy zadluženy, ale také samy půjčovaly peníze. 

 

Klíčová slova: konvent u sv. Anny na Starém Městě pražském; dominikánské mnišky; 

raný novověk; klášterní vrchnost a poddaní; Radlice; barokní kázání; klášter a diecézní moc; 

sociální sítě; spor Barbory Vlašky; převorky; Johana Agnes Minetti; Ludmila Markvartová z 

Hrádku 

  



  

Abstract 

 

The diploma thesis describes the development of St. Anne and St. Lawrence Dominican 

convents in The Old Town of Prague during early modern period (mainly in the 17
th

 and the 

18
th

 centuries). Both the indoor life and contacts with outside world are included in the 

description. Only three topics of the above-mentioned specialization could be seamlessly 

elaborated due to fragmentary sources. 

The introduction and first three chapters constitute a summary of sources and literature. 

Furthermore, they chronologically depict the history of the Dominican order and the particular 

convents. The fourth chapter deals with the relationship between the nuns and their 

dependants in the municipality of Radlice. The system of servile taxes withdrawals and 

visitations of the monastic farms are emphasized. The chapter finally records a concrete 

discord between the convent and Barbora Wlaška in the 16
th

 century. 

The fifth chapter focuses on baroque sermon that were held during ceremonies of 

admission aspirants among the other nuns. The preachments were analyzed in light of their 

contents and spiritual thoughts. The last chapter studies the performance of the archiepiscopal 

authority to the convents in the 18
th

 century and the relationships between the Dominican 

nuns and aristocratic families or bourgeoisie in the Kingdom of Bohemia. These relationships 

are closely connected with indebtedness along with the creditor activities of the convent. 

However, despite its own indebtedness Dominicans also borrowed money.  

 

Key words: St. Anne convent in The Old Town of Prague; dominican nuns; early modern 

period; monastic convent as a seigneur and dependants; Radlice; baroque sermons; 

monastery and diocesan authority; social networks, discord of Barbora Wlaška; prioresses; 

Johana Agnes Minetti; Ludmila Markvartová z Hrádku  
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Úvod 

Veškerá ozdoba královské dcery, královské nevěsty, je zde uvnitř. Proto 

panenství bude získáno nejlépe v uzavřeném klášteře.
1
 

 

Historie kontemplativních ženských řádů je do určité míry opomíjena, což je dáno 

i způsobem života, který řeholnice z velké části prožijí za klášterními zdmi. Tak je tomu i u 

dominikánek konventu u sv. Anny na Starém Městě pražském, což býval ve středověku i 

raném novověku velmi významný pražský klášter. V jeho případě sice najdeme v dostupné 

literatuře jakési chronologické dějiny konventu, o vnitřním životě řeholnic je však 

informací opravdu poskrovnu. Stejně málo se dozvíme i o společenském postavení 

konventu v období raného novověku. 

V této práci se budu snažit právě o odhalení některých neznámých míst v životě 

dominikánských mnišek pražského kláštera. Chtěl bych aspoň trochu narušit onen 

stereotypní pohled na ženský řeholní řád, s nímž se do určité míry dodnes setkáváme, tedy 

že ženy uzavřené v klášterech většinu času stráví na modlitbách odříznuty od vnějšího 

světa.  

 Ve své studii budu využívat především poznatků, které jsem získal při analýze 

archivních materiálů uložených ve fondu Archivy zrušených klášterů za Josefa II., 

nacházejících se v Národním archivu v Praze (Řád dominikánek u sv. Anny) a také 

z pramenů (zejména starých tisků) vztahujících se k tomuto konventu uložených 

v knihovně Kanonie Premonstrátů Strahovské knihovny v Praze. 

V této studii nejenomže se budu zabývat historií dominikánek jako celku, potažmo 

pražskému konventu u sv. Anny na Starém Městě pražském. Dále podniknu několik dílčích 

analýz, jež umožňují prameny. Jako první podniknu mikrosondu, ve které bych chtěl 

poukázat na vztah konventu k jeho poddanské vesnici Radlice, vzhledem k velkému 

množství zachovaných pramenů ilustrujících i obecněji poměr mezi klášterní vrchností a 

poddanými. K vnitřnímu životu samotných dominikánek se dochovalo jen málo pramenů, 

tento nedostatek však do jisté míry pomůže vyrovnat několik dochovaných kázání 

pronesených při vstupu kandidátek do plného řeholního života v konventu sv. Anny. Ta 

budu analyzovat v kontextu specifik barokní homiletiky, týkajících se jak ženských 

                                                 
1
 Srv. Knihovna královské kanonie premonstrátů na Strahově (dále jen cituji jen jako KKKPS), kázání pro 

Ludmilu Markvartovou, Libertas filiorum Dei, inv. č. AB XII 18/53, Praha 1721, z německého originálu přeložil 

autor. 
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kontemplativních řádů obecně, tak i konkrétně řádu kazatelského. Stranou nezůstane ani 

otázka autority arcibiskupa nad konventem, jež je velmi důležitá v první polovině 18. 

století. Pokusím se také analyzovat sociální sítě konventu, jeho vztahy k okolnímu světu, 

které také v první polovině 18. století měly nemalý vliv na existenci celého kláštera. 

Přitom budu převážně vycházet z pramenů, které jsou však dochovány útržkovitě. Přesto se 

zde nachází například série dokumentů vypovídající o hospodaření ve zmiňovaných 

Radlicích v letech 1668 - 1669
2
 nebo řada dopisů převorky s poddanou Barborou Wlaškou 

v druhé polovině 16. století.
3
 Čili se vždy jedná o velmi malé spektrum týkající se jedné 

konkrétní záležitosti v daném časovém horizontu, proto se musím ve svém výzkumu opírat 

i o sekundární literaturu. 

Touto studií chci volně navázat na svou bakalářskou práci,
4
 kde jsem se více zabýval 

historií vzniku samotného konventu a jeho postupného vybudování ve velký stavební 

komplex. Dále jsem sledoval s tím související podporu konventu poskytovanou zvenčí od 

pražských bohatých měšťanů po členy nejrůznějších šlechtických rodin, kteří sem také 

posílali své dcery, aby se zde plně odevzdaly duchovnímu životu. Rovněž jsem se v této 

studii zabýval životem mnišek, a to především jeho organizací za zdmi kláštera (volba 

převorky, vstup žadatelky do konventu či průběh pohřebních ceremoniálů). 

 

Př ehled liteřatuřy a přamenu  

Literatura 

Zájem o kláštery a řeholníky, je záležitostí velmi starého data. Ideálem řeholního 

života se zabývali již sv. Jeroným či sv. Augustýn, který rovněž sepsal řeholi, kterou přijal 

za vlastní i sv. Dominik pro svůj řád. I v samotných klášterech (hovořím tady o kontextu 

západního křesťanství) se však sepisovaly kroniky či letopisy, a to jak samotného kláštera, 

tak rovněž i historie, která se udála mimo klášterní zdi. Za počátek vědomé 

monasteriologie se však pokládá až dílo Jeana Mabillona.
5
 Ten totiž vyzval roku 1696 

představené klášterů v Lotrinsku a Alsasku, aby sepsali dějiny svých institucí. Díla 

podobného typu však začala vznikat již o něco dříve, nicméně jejich četnost se zintenzivila 

                                                 
2
 Srv. Národní archiv, Archiv zrušených klášterů, fond Řád dominikánek sv. Anna (dále cituji jen jako NA, AZK, 

ŘD sv. Anna), fasc. 2, sign. 115 a 126. 
3
 Viz níže. 

4
 Pavel WALTER, Život dominikánek v konventu u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském od 

poloviny 16 století do začátku 18. století, bakalářská práce, ústav českých dějin FF UK, Praha 2012. 
5
 Jean MABILLION O SB, Traité des études monastiques, Paris 1691. 
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v 18. století.
6
 Čili v samotných klášterech začali sami řeholníci sepisovat vlastní historii, 

což ale zároveň ovlivňovalo též výpovědní hodnotu těchto spisů. Roku 1782 v rakouské 

monarchii Josef II. zrušil mnoho řeholních řádů a archivní dokumenty těchto institucí se 

najednou otevřely studiu laických badatelů. Celosvětově se tento svébytný historiografický 

obor začíná rozvíjet mezi laiky až od 19. století, kdy i samotné kláštery své archivy začaly 

veřejnosti zpřístupňovat.
7
 Z těchto výzkumů vzešlo mnoho publikací.

8
 

Z literatury vztahující se k historii samotného konventu dominikánek u sv. Anny na 

Starém Městě pražském je třeba v prvé řadě jmenovat práci Franze Klutschaka
9
 Chronik 

des Annaklosters in Prag, Klutschak se nezabývá jen historií staroměstského konventu, ale 

také popisem rituálů a předpisů duchovního života, podle kterých se řídila většina 

dominikánských konventů ženské větve. Dále bych neměl opomenout publikaci 

katolického kněze Františka Ekerta,
10

 Františka Rutha
11

 a Josefa V. Kratochvíla.
12

 Všichni 

tři autoři ve své publikační činnosti, vztahující se ke konventu dominikánek u sv. Anny na 

Starém Městě pražském, velmi stručně zaznamenávají historii tohoto konventu. Důležitý 

pro tuto práci je jejich popis vztahu konventu k pražským měšťanům a vytváření i jistých 

sociálních sítí či významného postavení konventu nejenom v církevní, ale především ve 

světské společnosti. Tito autoři si všímají toho, jak veliká byla obliba konventu u 

pražských měšťanů a šlechtických rodin. Konstatují to na základě finanční podpory, ale i 

ze zisku nových budov, které dostal konvent ve své bezprostřední blízkosti.
13

 

O historii konventu se také dozvíme útržkovité zprávy z děl dobových historiků, 

husitského kronikáře Vavřince z Březové
14

 a v Kronice České od Václava Hájka 

                                                 
6
 Viz např. Gabriel BUCELINUS OSB, Benedictus Redivivus, Veldkirch 1679; Hilgerus Burghoff OCist., 

Elucidatio Exemptionis et jurisdictionis Sacri Ordinis Cisterciensis, Pragae 1654; Sigismundus Calles SJ, Series 

Misnensium Episcoporum, Ratisbonnae – Viennae 1752; Martin GERBERT OSB, Historia Sylvae Nigrae, 

ordinis S. Benedicti coloniae I–III, [bez uvedení místa vydání] 1783–1788 ad. 
7
 Viz Jan ZDICHYNEC, Monasteriologie a klášterní problematika v raném novověku. In: Základní problémy 

studia raného novověku, Marie Koldinská a kol., Praha 2013, s. 259–267. 
8
 Viz např. na našem území: Tomáš V. BÍILEK, Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova a působení jeho vůbec a v 

zemích království Českého zvláště, Praha 1896. Václav BĚLOHLÁVEK – Josef HRADEC, Dějiny českých 

křižovníků s červenou hvězdou, Praha 1930. Hubert BECHER, Die Jesuiten. Gestalt und Geschichte eines 

Ordens, (2. vyd.), München 1982 ad. 
9
 Franz KLUTSCHAK, Chronik des Annaklosters in Prag, Praha 1887. Pro dnešního českého čtenáře je kniha 

těžce dostupná, nicméně je přístupná v naskenované podobě na internetu, viz: 

http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMCP.do;jsessionid=6500DA9003446B67021C0AD335A0EC77?id=2

932&author=, přístup: 1.3. 2014. 
10

 František EKERT, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, svazek II., Praha 1884. 
11

 František RUTH, Kronika královské Prahy a obcí sousedních 1. díl, Praha 1995 
12

 Josef V. KRATOCHVÍL, Bývalý klášter dominikánek u sv. Anny. In: Růže dominikánská V, 1891-1892, s. 6-

12, 56–63, 120–125, 160–163, 197202. 
13

 Srv. F. RUTH, Kronika královské Prahy, s. 4–5. F. EKERT, Posvátná místa, s. 389–391. J. V. KRATOCHVÍL, 

Bývalý klášter dominikánek u sv. Anny, s. 11. 
14

 VAVŘINEC z Březové, Husitská kronika, Svoboda, Praha, 1979. 
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z Libočan.
15

 Tito autoři však své informace o konventu často psali z velmi subjektivního 

hlediska, které bylo ovlivněno danou dobou. Proto se u Vavřince z Březové dovíme 

například jen toliko, že za husitských válek přijímaly tyto řeholnice pod obojí způsobou.
16

 

Co se týká Hájkovy kroniky, zde se setkáváme s informacemi, které mnohdy nemůžeme 

jinde ověřit; je třeba mít na paměti i specifické sepětí Hájka s klášterem.
17

 Dějinám 

dominikánek u sv. Anny se samozřejmě věnovali i autoři píšící o Praze. Je tedy nutno 

především uvést publikaci renomovaného historika Václava Vladivoje Tomka.
18

 

V neposlední řadě vznikla i spousta publikací zabývajících se stavebním vývojem 

konventu a z pohledu dějin umění.
19

 Těmto pracím jsem se již více věnoval v úvodu ke své 

bakalářské práci.
20

 

Pro mou studii lze využít i práci Jakuba Zouhara,
21

 nejnovější vědeckou publikaci, 

která se zabývá historií dominikánského řádu, a to především mužské větve. Zde se však 

nachází i samostatná kapitola, která je zaměřena na stručnou historii i ženské větve řádu.
 22

 

V této kapitole se právě dovíme mnoho o organizaci samotného života mnišek za zdmi 

konventu. Je však třeba mít na paměti, že mnoho informací autor čerpá již z výše 

zmíněného Franze Klutschaka a z archivní pozůstalosti právě konventu u sv. Anny na 

Starém Městě pražském.  

Z novějšího bádání nelze dále opomenout Tomáše Černušáka a jeho Historii 

dominikánů, kterou vydal ještě ve spolupráci s Augustinem Prokopem a Damiánem 

Němcem.
23

 Tato práce se opět spíše zabývá výkladem historie mužské větve 

dominikánského řádu, a to od jeho počátečního působení v českých zemích po rok 1989. 

Stejně jako v publikaci Jakuba Zouhara se i zde věnuje jedna kapitola dějinám ženské 

                                                 
15

Václav HÁJEK, z Libočan, Kronika česká, 1819, publikace je dostupná v elektronické podobě na internetu: 

http://knihovna.phil.muni.cz/dl/oldbooks/kronyka-ceska-hajek-z-libocan-1819, přístup 4.3.2014. 
16

 VAVŘINEC z Březové, Husitská kronika, s. 121. 
17

 Viz P. WALTER, Život dominikánek, s. 44. 
18

 Václav, Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy, I díl, s. 243 a 451; II. díl, s. 184–185; III. díl, s. 137 a 190; IV. 

díl, s. 96 a 166; V. díl, s. 233, Praha 1855, 1875, 1879, 1881, 1892, Publikace je dostupná i na internetu: 

http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=1922&author=Tomek_W%C3%A1cslaw_Wladiwo

j 
19

 V. Procházka, K dějinám stavebního vývoje kostela sv. Anny a sv. Vavřince a kláštera dominikánek na Starém 

Městě pražském, Umění II.,1955, s. 167 – 168. V. DENKSTEIN, K archeologickému výzkumu kláštera sv. Anny 

na Starém Městě, in: Kniha o Praze, Praha 1959, s. 47–53 , Bývalý klášter sv. Anny, Staletá Praha I., 1965, s. 87-

91,b ad.. J. VÍTOVSKÝ, Nástěnné malby v bývalém klášterním kostele u sv. Anny na Starém Městě, Památky a 

příroda 1, Praha 1976, s. 513–517. J. VÍTOVSKÝ, Nástěnné malby v bývalém klášterním kostele u sv. Anny a 

některé otázky ikonografie českého monumentálního malířství předhusitské doby, Acta Universitátis Carolinae, 

Phiologica et historica 4, 1980, 75–106.  
20

 P. WALTER, Život dominikánek, s. 9–15.  
21

 Jakub ZOUHAR, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 1790), Praha 2010. 
22

 Srv. Jakub ZOUHAR, Česká dominikánská provincie., s. 197–205. 
23

 Tomáš
 
ČERNUŠÁK – Augustin PROKOP – Damián NĚMEC, Historie dominikánů v Českých zemích, Praha 

2001. 
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větve.
24

 Samotnému konventu dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském se 

věnuje text v rozsahu jednoho až dvou odstavců
25

. Přesto se jedná o dost komplikovaný 

text plný historických informací, z kterých se dovíme kdy a za jakých okolností konvent 

vznikl, jak se pomalu rozrůstal atd. 

K dispozici je dále monografie Milana Bubna – Encyklopedie řádů a kongregací 

v českých zemích, III. díl, I. svazek.
26

 Jak již z názvu vyplývá, tato kniha je zařazena do 

encyklopedické edice, která se snaží zmapovat historii a rovněž i spiritualitu řeholních řádů 

a kongregací v prostoru českých zemí. Tento výše zmiňovaný svazek pojednává o 

žebravých řádech, čili zde najdeme popis historie a spirituality augustiniánů emeritů, 

minoritů, karmelitánů a také dominikánů.
27

 Bohužel se však jedná především o zevrubný 

popis historie a spirituality výhradně mužské větve tohoto řádu. Milan Buben nicméně 

plánuje v blízké budoucnosti vydat V. díl této encyklopedické edice, která by měla být 

zaměřena na ženské řeholní řády a kongregace. To však nic nemění na tom, že i výše 

zmiňovaná publikace přináší v jistém ohledu cenné informace rovněž i pro tuto 

diplomovou práci, a to hlavně co se týče dominikánské spirituality, která je v některých 

ohledech společná pro obě větve tohoto řeholního řádu. Pokud chci totiž napsat kvalitní 

historickou práci o dominikánských mniškách, nelze se spokojit pouze s popisem 

dějepisných fakt konventu dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském, ale cenné 

jsou i vnitřní poměry konventu a jeho duchovní život. 

Nakonec je třeba zmínit kolektivní práci Dušana Foltýna, Pavla Vlčka a Petra 

Sommera Encyklopedie českých klášterů.
28

 Najdeme zde stručný popis historie konventu i 

soupis majetku, který měl konvent ve správě, přičemž tušíme i sociální sítě klášteru a 

oblibu, jíž se tento konvent těšil u okolní společnosti  

Pro pochopení vztahů mezi konventem a arcidiecézní správou je potřeba nahlédnout 

do obecněji zaměřených publikací, jako je například Zápas o svědomí od Alessandra 

Catalana,
29

 Velké dějiny zemí koruny české (především svazek VIII
30

 a X)
31

 či Přehled 

církevních dějin.
32

 Tyto publikace mi pomáhají porozumět církevně politické situaci, v níž 

                                                 
24

 T. ČERNUŠÁK - A. PROKOP - D. NĚMEC, Historie dominikánů, s. 54–59.  
25

 Tamtéž. s. 56–57. 
26

 Milan BUBEN, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek, Libri, Praha 2006. 
27

 Srv. tamtéž, s. 11–137. 
28

 Dušan FOLTÝN - Pavel VLČEK - Petr SOMMER, Encyklopedie českých klášterů, Praha, 2002, s. 506–508. 
29

 Alessandro CATALANO, Zápas o svědomí, Praha 2008. 
30

 Jiří MIKULEC - Ivana ČORNEJOVÁ - Vít VLNAS, Velké dějiny zemí koruny české, svazek VIII, Litomyšl, 

Praha 2008, především s. 288–326 . 
31

 PAVEL BĚLINA - Jiří KAŠE - Jan P. KUČERA, Velké dějiny zemí koruny české, svazek X., Litomyšl, Praha 

2001, především s. 72–106. . 
32

 Jaroslav KADLEC, Přehled církevních dějin, díl 2., Praha 1991. 
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se konvent u sv. Anny na Starém Městě pražském nacházel, a tím i pochopit různé 

předpisy, privilegia či placení daní, které jsou po tridentském koncilu vyžadovány na 

konventu ne ze strany provinciála kazatelského řádu, ale právě ze samotného pražského 

arcibiskupství.
33

 

 Dále se zaměřuji na rozbor dochovaných kázání, která byla mniškám přednášena při 

různých významných událostech, jež se udály uvnitř konventu. Jedná se například o přijetí 

nové mnišky do řeholního života, tj. obláčku, nebo o skládání věčných slibů či o volbu 

nové převorky. Tematika barokního kazatelství je zpracována z literárního i historického 

úhlu pohledu. Po literární stránce se tomuto tématu věnovala například Hana Kusáková.
34

 

Dále z pohledu literární historie barokní homiletiky jsem čerpal především z díla Miloše 

Sládka.
35

 Stejně tak se tématem zabývala Michaela Hashemi
36

 a Zdeněk Kalista.
37

 

Tématu homiletiky se z historického hlediska věnuje rovněž článek Veroniky 

Čapské.
38

 Autorka se v tomto článku zaměřuje na různá kázání, která byla přednášena 

nejrůznějšími kazateli, a to právě při zasvěcení těchto žen do řeholního stavu. 

 

Prameny 

Informace ze samotných pramenů pro tuto práci čerpám především z fondu Archiv 

zrušených klášterů za Josefa II., který je uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze. 

Vznikem a rozdělením tohoto archívu na listiny a spisy jsem se již zabýval ve své 

bakalářské práci.
39

 Celý fond má dohromady 11 fasciklů. Pro tuto práci budou stěžejní 

fascikly 1–3 a 5. 

Fascikl číslo 1–3 obsahuje chronologicky řazené dokumenty od 14. do 18. století 

V nich nalezneme například povolení od krále Jana Lucemburského k přesunu konventu 

                                                 
33

 Viz níže. 
34

 Hana KUSÁKOVÁ, Podoby a proměny žánrů kázání v době vrcholného baroka. In: Mezi deklamovankou a 

románem, Stanislava Fedrová - Jan Hejk - Alena Jedličková (eds.), Praha 2006. Článek je dostupný i na 

internetu: http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2005/sbornik/Kusakova.pdf, přístup: 5.3.2014. 
35

 Miloš SLÁDEK, Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století, Unhošť 2000; TÝŽ, O 

skrýších převzácných darů ducha aneb Poznámky ke Koniášově Postile. In: Krátké věčného spasení 

upamatování k životu a době jezuity Antonína Koniáše Praha 2013 s. 81–91 ; TÝŽ, Tři černé kvítky aneb Na 

okraj citací v české pobělohorské homiletice. In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, sborník 

příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4. - 5. 6.2003, Dolní Břežany 2003, s. 

309—316. 
36

 Michaela HASHEMI, K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky v období baroka, in: Sborník prací 

filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno 2007, článek je dostupný na internetu: 

http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/104856/V_BohemicaLitteraria_10-2007-1_10.pdf. 

přístup: 6.3.14  
37

 Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1941. 
38

 Veronika ČAPSKÁ, Misionářky mikrokosmu – řeholní ideál při vstupu žen do olomouckých klášterů. In: 

Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, M. Elbel – O. Jakubec (eds), Olomouc 2010, s. 197–203. 
39

 Viz P. WALTER, Život dominikánek s. 13-15. 
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z Malé Strany na Staré Město Pražské.
40

 Těchto úředních dokumentů především v opisech 

je zde pro 14. století celá řada. Archiválie, které jsou zde uloženy, se týkají však převážně 

období raného novověku (16.–18. století). Z této doby jsou zde nejrůznější zprávy o 

hospodaření kláštera na jeho poddanských statcích, ať už se jedná o dopisy mezi 

poddanými a převorkou,
41

 povolení o pronájmu hospodářského dvoru
42

 a další materiály 

týkající se majetkových záležitostí.
43

 Rovněž z těchto fasciklů máme informace o zásazích 

arcibiskupa do života konventu
44

 a o farní správě na poddanských statcích.
45

  

V pátém fasciklu najdeme nejrůznější archiválie, z nichž menší část má uvedenou 

dataci, ale podstatná část nikoli. V těchto pramenných materiálech lze však pozorovat 

značný chaos a nezbývá než na základě obsahu jednotlivých písemností a formy písma 

odhadovat alespoň přibližně, z kterého roku daný dokument pochází. Stáří akt odhaduji 

převážně na 17. a 18. století. Obsah fasciklu je velmi různorodý. Najdeme zde 

korespondenci určenou pražské arcibiskupské konzistoři, v níž mnišky žádají o volbu nové 

převorky, protože té stávající skončilo funkční období
46

 nebo žádost o jmenování nového 

kněze pro mnišky.
47

 Dále však v tomto fasciklu najdeme i dopisy, které jsou nejspíše 

určeny samotné císařovně Marii Terezii
48

, což jenom dokládá, jakou roli a vliv měl 

samotný konvent v tehdejší společnosti. Znovu jsou zde uchovány i prameny o 

hospodářských záležitostech konventu, ať už se jedná například o soupis nákladů na 

vystavění dvou kaplí při chrámu sv. Anny
49

 či dopis české dvorské kanceláři týkající se 

půjčky panovníkovi od kláštera ve výši 2000 zlatých.
50

 Jak je vidět na tomto výběrovém 

přehledu, pátý fascikl opravdu obsahuje různorodé prameny vypovídající o životě mnišek 

vně konventu, ale i mimo něj.  

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, velkou nevýhodou této pramenné základny je její 

značná útržkovitost, která mi například nedovoluje analyzovat hospodaření konventu 

v celé jeho šíři. Tato skutečnost je převážně způsobena rušením konventu za Josefa II. 

v roce 1782, kdy se mohlo při přesunu dokumentů do univerzitní knihovny mnoho z nich 

                                                 
40

 Srv. NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 1., sign. 2. 
41

 Srv. tamtéž, sign. 22. 
42

 Např. tamtéž, sign. 37. 
43

 Srv. tamtéž fasc. 2, sign.67-70. 
44

 Např. tamtéž fasc.3, sign. 172. 
45

 Např. tamtéž, sign. 176. 
46

 Srv. např. tamtéž, fasc. 5, sign. 405. 
47

 Srv. např. tamtéž, sign. 397. 
48

 Srv. např. tamtéž, sign. 346. 
49

 Srv. tamtéž, sign. 365. 
50

 Sev. tamtéž, sign. 408. 
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poztrácet.
51

 Budu tedy v mnohých argumentech nucen se opřít i o sekundární obecnou 

literaturu o řeholním životě uváděnou výše.  

V knihovně Kanonie Premonstrátů ve Strahovské knihovně v Praze jsem nalezl soubor 

pěti kázání, která byla přednášena nejrůznějšími kazateli při významných událostech 

v životě konventu. Zde bych rád poděkoval paní Hedvice Kuchařové, pracovnici 

strahovské knihovny, která mi pomohla s nalezením jednotlivých kázání. Jedná se 

především o kázání pronesená při slavnostním složení věčných řeholních slibů.
52

 Tyto 

promluvy vyšly v tištěné podobě a je na nich znát jistá redakční úprava. Všechna kázání, 

která jsem měl k dispozici, jsou psána německy a většina z nich vznikla až v 18. století. 

 Další prameny ke konventu se mohou nacházet v Národním archivu ve fondech – 

Archiv pražského arcibiskupství, České Gubernium, Dominikánský řád u sv. Jiljí, také 

v Archivu hlavního města Prahy atd. S těmito fondy jsem v této práci zatím nepracoval. 

Otvírá se tedy tímto směrem cesta k dalšímu historickému výzkumu tohoto konventu 

v období raného novověku. 

  

                                                 
51

 Viz Karel BERÁNEK, Věra BERÁNKOVÁ, Inventář archivu zrušených klášterů, Praha 1973, s. I. 
52

 Srv např. KKKPS, kázání pro Johanu Agnes Minetti, Neuer Himmel und neue Erd, inv. č. CQ VIII 5/21, Praha 

1706. 
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1. Kazatelský řád 

1.1 Střuč na  histořie ř a du 

 Kazatelský, neboli dominikánský řád, byl založen ve 13. století sv. Dominikem 

Guzmánem. Dominik se narodil někdy po roce 1170 ve španělské vesnici Caleruga. V mládí 

vystudoval svobodná umění a teologii v Palencii. Poté se stal knězem a byl členem 

reformované kanonické kapituly v Osmě, kde se poměrně záhy stal podpřevorem. Zvrat 

v jeho životě nastal v letech 12041206. V oblasti jižní Francie, kam byl vyslán na 

diplomatické cesty španělským králem Alfonsem VIII., se totiž setkal s velmi rozvinutou 

katarskou herezí.
53

 Sv. Dominik zde zůstal a začal se svojí kazatelskou činností, jejímž 

hlavním cílem bylo obrácení katarů na věrouku katolické církve. Pro svoji činnost získával 

stále více společníků. Rozhodl se proto pro vznik nového řeholního společenství, které však 

schválil až papež Honorius III. v roce 1216. 

 Tento řád získal velmi rychle jistou prestiž, a tak došlo k vybudování jeho dalších 

center v Itálii, Španělsku, ve Svaté říši římské i v českých zemích. Jednotlivé domy na 

určitém území tvořily tzv. provincii, jejímž představeným byl provinciál. Každá tato provincie 

se zodpovídala magistru řádu, který sídlil v Římě. Co se týká fungování tohoto řádu, tak 

samotní bratři nic nevlastnili. A to ani budovu konventu, ve kterém přebývali, neboť tu 

formálně mělo ve vlastnictví městská obec nebo vrchnost, na jejichž území konvent stál.
54

 Na 

kazatelské činnosti byl založen i způsob obživy jednoho každého dominikánského konventu. 

V praxi to vypadalo tak, že každý den měli konvent opustit dva bratři, kteří si šli od věřících 

vyprosit almužnu. Nejspíše napřed lidem přečetli nějaký úryvek z Bible, na jehož téma potom 

kázali v duchu katolické nauky církve. Poté žádali o almužnu.
55

 Z tohoto důvodu se 

dominikáni řadí mezi žebravé, neboli mendikantské řády 

 První dominikánský konvent na našem území vznikl nejspíše roku 1226, a to za 

přispění dominikánů z Polska. Na tomto roku se shodují autor Neplachovy kroniky a autor 

tzv. Dalimilovy kroniky. Tito dominikáni se v Praze usídlili v konventu při malém kostelíku 

sv Klimenta na Poříčí
56

 Tuto skutečnost ostatně dosvědčují archeologické průzkumy v této 

oblasti, které potvrzují půdorys malého kostelíka se stavebními prvky blízkými 

dominikánskému řádu. Ostatně tyto speciální stavební prvky jsou známy na kostelích bratrů 

                                                 
53

 Srv. T. ČERNUŠÁK – A. PROKOP – D. NĚMEC, Historie dominikánů, s. 15. 
54

 Srv. tamtéž. 
55

 Srv. T. ČERNUŠÁK – A. PROKOP – D. NĚMEC, Historie dominikánů., s. 16. 
56

 Srv tamtéž, s 21. 
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kazatelského řádu v Krakově, Budíně či Toulouse.
57

 Odtud se však dominikáni ještě jednou 

stěhovali, a to do konventu u kostela sv Klimenta, tentokrát však na Staré Město pražské 

naproti Juditina mostu
58

  

 Další významné založení dominikánského konventu proběhlo na území Moravy, 

konkrétně v Olomouci. Bratři kazatelé se poprvé zmiňují v listině papeže Řehoře IX, který je 

doporučoval tehdejšímu olomouckému biskupovi Robertovi
59

 Václav Richter se domnívá, že 

olomoucký konvent vznikl mezi lety 12301240.
60

 Jan Bistřický se snaží ve své práci příchod 

dominikánů do Olomouce zpřesnit a klade ho mezi roky 12391240.
61

 

 Lze tedy s určitostí tvrdit, že dominikánské konventy v Praze a v Olomouci byly 

prvními, a tedy průkopnickými konventy kazatelského řádu na našem území, který se během 

několika let utěšeně rozrostl o další konventy a členy tohoto žebravého řádu Celkem na 

našem území vzniklo během 13 století 22 konventů, přičemž se mnoho z nich stalo obětí 

husitských válek (Hradec Králové, Turnov, Sezimovo Ústí, Kolín, Louny, Chrudim, Písek, 

Beroun ad),
62

 jiné konventy zase zanikly z důvodu reforem císaře Josefa II (Nové Dvory, 

České Budějovice, Boskovice, Šumperk, Jihlava, Opava, Těšín ad)
63
 Dnes působí v České 

republice pět dominikánských konventů, a to v Praze, Plzni, Olomouci, Uherském Brodě a 

v Jablonné v Podještědí.
64

 

  

                                                 
57

 Srv Václav HUML, K původu kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském. In: Vlastivědný sborník 

Podřipsko. Roudnice nad Labem: Výbor Společnosti pro obnovení Podřipského muzea č. 6/2, 1996, s. 25–34  
58

 Srv. T. ČERNUŠÁK – A. PROKOP – D. NĚMEC, Historie dominikánů., s. 22. 
59

 Srv. tamtéž, s 23 
60

 Srv Václav RICHTER, Raněstředověká Olomouc, Praha 1959, s. 142 
61

 Srv. Jan BISTŘICKÝ, Kdy přišli do Olomouce dominikáni? In: Vlastivědný věstník moravský, 40, Brno 1988, 

s 368370. 
62

 Srv. T. ČERNUŠÁK – A. PROKOP – D. NĚMEC, Historie dominikánů., s 2528 
63

 Srv M BUBEN, Encyklopedie řádů, s. 61–62  
64

 Viz webové stránky dominikánského řádu http://op.cz/?a=215, přístup 255 2015 



18 

2 Dominikánky mnišky 

2.1 Vznik a vy voj 

Prvními dominikánskými mniškami se stala děvčata, která byla vychovávána katary Svojí 

kazatelskou činností a apoštolským způsobem života se je povedlo sv. Dominikovi obrátit na 

římskokatolickou víru a shromáždit je v budově v Prouille (1206). Dalo by se dokonce říct, že 

sv Dominik dal těmto dívkám a ženám novým smysl a naplnění života. 
65

 

Jasnými znaky ženské větve dominikánského řádu je kontemplace a přísné dodržování 

klášterní klausury Tedy ženy, které se rozhodly pro takovou formu života, stráví celý život 

v jakési neustálé kontemplaci, neboli v rozjímání s Bohem, a po většinu dní v roce budou žít 

za zdmi konventních budov
66

 Samotnou kontemplaci si nepředstavujme tak, že se mnišky 

celý den modlí a prakticky nic jiného nedělají Správná kontemplace je spíše založena na 

uvědomění si sama sebe v přítomném okamžiku, prostě žiji, pracuji, dýchám v přítomnosti 

boží
67

 K tomu všemu také napomáhá celodenní ticho a různé praktické činnosti, jako je šití, 

vyšívání, studium atd. Tento vcelku asketický život vyžaduje jasný a přísný řád, který právě 

dominikánky svým životem naplňovaly. Ony samy se vlastně staly jakousi modlitební či 

duchovní oporou díla sv. Dominika, jenžtotiž byl přesvědčen, že jen kázání božího slova a 

příkladný apoštolský život prostě nestačí na obrácení mnoha duší, které se odvrátily od 

katolického pojetí víry. Tyto důvody ho tedy nejspíše přivedly k tomu, že založil větev 

dominikánských mnišek, které právě svými modlitbami měly za úkol především podporovat 

dominikánské dílo a vyprošovat milost obrácení pro tzv. zbloudilé duše u Boha.
68

 

První společenství mnišek vzniklo ve Francii, kdy jim sám sv. Dominik dal řeholi sv. 

Augustina. Postupem času se k této řeholi ještě přičlenily stanovy sv. Sixta. Než však došlo ke 

schválení tohoto řádu papežem, uplynulo celých třicet let. K definitivnímu schválení došlo 

roku 1236 za papeže Řehoře IX. Jednotlivé konventy jsou tedy od této doby plně autonomní, 

podléhají buď provinciálovi I. řádu anebo diecéznímu biskupovi.
69

  

V případě vznikajícího řádu dominikánek bylo třeba vyřešit také problém obživy a 

hmotného zajištění. A tak došlo k tomu, že každý ženský konvent měl ve správě nějaké 

vesnice nebo hospodářské usedlosti, jejichž obyvatelé odváděli konventu daně, které mohly 
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 Srv. J ZOUHAR, Česká dominikánská provincie, s 197 
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 Viz Richard ROHR, Nahá přítomnost, Brno 2013 a osobní zkušenost autora z kurzu Kontemplativní modlitby 

v exercičním domě v Kolíně. 
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 Srv. tamtéž, s. 198. 
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mít finanční i naturální podobu. Tato praxe však vedla k rozbrojům mezi I. a II. řádem, neboť 

o duchovní i hospodářskou stránku ženských konventů se měli starat dominikánští bratři, kteří 

ovšem s hospodářskou stránkou ženských konventů nechtěli často nic mít, neboť sami nic 

nevlastnili. Dlouholeté tahanice o to, kdo se tedy bude mniškám starat o hospodářství, ukončil 

až papež Klement IV.
70

 Ten roku 1267 vydává bulu, ve které upravuje mezi oběma řády vztah 

tak, že I. řádu jednoznačně svěřuje pouze duchovní správu ženských konventů, kdežto hmotné 

zabezpečení přenechává na samotných konventech. Protože se však jednalo o klauzurovaný 

řád, tak podle Jakuba Zouhara měly mnišky ustanoveného laického správce, neboli syndika, 

který měl hospodářství toho daného konventu na starost.
71

  

Po vypracování své bakalářské práce a dalším bádání v pramenech nemám na tuto 

problematiku tak jednoznačný názor, alespoň ne pro období raného novověku. V pramenech 

konventu u sv. Anny na Starém Městě pražském jsem nalezl dokument, který se týká jistého 

pana Michala, jenž je za své úřednické služby v roce 1655 náležitě odměněn.
72

 Na druhou 

stranu jsem také ve stejném archivu nalezl spoustu korespondence, podle které si například 

obyvatele vesnice Radlice vyřizují své odvádění dávek tomuto konventu se samotnou 

převorkou.
73

  

Duchovní správu ženských konventů měl na starosti vždy jeden z bratrů nejbližšího 

dominikánského konventu. Zda tento duchovní byl ustanoven provinciálem řádu nebo 

převorem onoho mužského konventu, není z pramenů ani pro dobu raného novověku zřejmé. 

Podle dnešní praxe však bohoslužebný rozpis dělá převor onoho blízkého mužského 

konventu
74

 a není důvod se domnívat, že tomu v minulosti bylo jinak. Tento ustanovený kněz 

měl jasně dané povinnosti, které se týkaly pouze vysluhování mší, svátostí, a také zde 

pronášel svá kázání, neboť alespoň v barokní době nebyla homilie součástí mše svaté.
75

 Do 

správy či chodu konventu s největší pravděpodobností nezasahoval. J. Zouhar tvrdí, že právě 

syndik konventu byl podřízen duchovnímu správci konventu, ale zároveň dodává, že realita 

mohla být naprosto odlišná.
76

 Sám se na základě pramenů, které spíše dosvědčují značnou 

autonomii převorek v řízení konventu i poddaných usedlostí,
77

 přikláním k názoru, že 

duchovní správce neměl v konventech žádné výrazné pravomoci. 
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 Pokud si tedy představíme danou hierarchii II. řádu, tak na prvním místě je provinciál 

dominikánského řádu, který je ze své pozice zodpovědný za danou provincii, a to se všemi 

mužskými i ženskými konventy, které leží na daném území. Za jednotlivé ženské konventy je 

pak zodpovědná převorka, která je do svého úřadu volena na dobu tří let
78

 a dále je volena i 

její zástupkyně, neboli podpřevorka, též na stejnou dobu. Jeden z posledních úřadů, který 

mohl konvent mít, je úřad novicmistrové čili mnišky, která se starala o duchovní formaci 

novicek. Klášter pak obývají ostatní mnišky a možná i laické sestry, neboli konvršky. 

Informace o pobývání konvršek v konventu nebo v jeho okolí jsou velmi zřídké a jejich 

interpretace potom dosti problematická. V literatuře vztahující se k dominikánkám se tyto 

sestry neobjevují. Jediný pramen, který by mohl danou přítomnost laických sester 

v konventech potvrzovat, se týká konventu dominikánek na Starém Městě pražském, ve 

kterém se uvádí, jaké modlitby mají tyto panny vykonávat v době tzv. liturgických hodinek.
79

 

 Další charakteristikou tohoto řádu byl pravidelný rytmus dne, a také roku. Mnišky 

vstávaly ve tři hodiny ráno, kdy měly první jitřní modlitbu, v pět hodin se pak modlily primu, 

v osm hodin tercii, ve dvanáct sextu a ve dvě nebo tři hodiny odpoledne následovala modlitba 

nony. Večer kolem páté hodiny se mnišky modlily nešpory a po západu slunce kompletář.
80

 

Domnívám se ale, že jednotlivé časy modliteb se mohly měnit podle ročních období. Dále 

byly pro dominikánky stanovené půsty, kdy od Velikonoc do svátku Povýšení sv. Kříže se 

stravovaly dvakrát denně, po zbytek roku kromě nedělí pouze jednou za den. Strava nebyla 

nijak pestrá. Snídaně se často skládala ze suchého chleba a vína, oběd pak byl ze dvou až tří 

často bezmasých chodů. Řeholní oděv se také postupně vyvíjel. V 15. století byl hábit ze 

lněné látky, během dvou staletí se však přešlo na vlněný šat.
81

  

 

2.2 Histořie dominika nek v č esky čh zemí čh 

Snad první dominikánky se na našem území objevují kolem roku 1240 v Brně, kde vzniká 

konvent Cella Beatae Mariae Virginis, který založil, i s první převorkou tohoto konventu 

Herburgou, brněnský měšťan Oldřich Černý. Toto byl na dlouhou dobu první a jediný klášter 

dominikánek v českých zemích. Poté byl před rokem 1277 zaznamenán v pramenech konvent 

v Hradci Králové. Jeho existenci dokládají prameny z polské provincie.
82

 Během 13. a 14. 

století na našem území působilo celkem devět ženských konventů. K Brnu a Hradci Králové 
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se dále připojily konventy z Prahy od sv. Anny, Žlutice, Kralupy, druhý brněnský konvent od 

sv. Anny, Duchcov a druhý pražský konvent na Újezdě.
83

 

Historie jednotlivých konventů je samozřejmě rozdílná. Dají se však najít určité společné 

body. Předně samotný vznik konventu často záležel na dané společenské poptávce, a též na 

přání daného fundátora neboli člověka, který většinou z velké části financuje stavbu budovy 

konventu. V našem prostředí pocházeli fundátoři z řad bohatých měšťanů (Oldřich Černý v 

případě brněnského konventu), šlechty (Agáta z Rýzmburka, která nechala postavit konvent 

v Duchcově), církevních hodnostářů (probošt vyšehradské kapituly stojí za vznikem prvního 

pražského konventu) nebo členové královské rodiny (Eliška Přemyslovna dala podnět 

k vybudování druhého pražského konventu na Újezdě).
84

 

Při srovnání počtu mužských a ženských konventů mě napadá vždy otázka: Proč je 

ženských konventů alespoň o polovinu méně, než těch mužských? Byla snad ve společnosti 

menší poptávka po ženském dominikánském řádu? Věřím, že rozhodně ne, neboť vstupem do 

kláštera si daná rodina adeptky získávala určitou prestiž. Alespoň jsem o tom přesvědčen na 

základě pramenů a dochovaných kázání, které se vztahují ke konventu sv. Anny na Starém 

Městě pražském.
85

 Odpovědí na počet konventů je podle mého názoru obsazenost 

jednotlivých konventů. Jinak řečeno mužský konvent čítal odhadem kolem osmi až dvanácti 

členů, aspoň tak usuzuji na základě dnešní praxe a způsobu života, který popíšu vzápětí. 

Kdežto ženský konvent mohl obsahovat třicet i více mnišek, například pražský konvent sv. 

Anny byl postaven pro téměř čtyřicet mnišek.
86

 To, že dominikánek bylo v jejich konventech 

poměrně více, než dominikánů, je pochopitelné, pokud se podíváme právě na náplň jejich 

života. Zatímco bratři dominikáni vykonávali každý den bohoslužbu a kazatelskou činnost i 

venku mezi lidmi, tedy nejenom za zdmi konventu, za kterou očekávali i jistou almužnu, 

ze které měli žít i ostatní bratři, tak bylo v celku prakticky těžko možné, aby tyto konventy 

obývalo mnoho bratrů. Naopak náplň práce dominikánek i jejich hmotné zabezpečení bylo, 

jak jsem již uváděl, dosti odlišné, proto mohl počet mnišek v jednom konventu převyšovat i 

několik desítek. 

Co se týče sociálního složení těchto konventů ve středověku, můžeme opět konstatovat, že 

bylo dost různorodé. Přesto se lze na základě literatury
87

 a dochovaných pramenů
88

 týkajících 

se především sv. Anny na Starém Městě pražském domnívat, že mnišky pocházely často 
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z bohatých měšťanských rodin a z řad šlechty. Chudé dívky totiž často nemohly složit věno, 

které bylo obvykle nepsanou podmínkou pro samotný vstup uchazečky do kláštera.
89

  

Historie některých konventů však netrvala dlouho. Již za válečné kampaně mezi městy 

Prahou a Chebem v letech 1316–1318 zanikl konvent ve Žluticích a Kralupech. Další 

podstatnou ránou pro dominikánky byly samozřejmě husitské války, jimž padly za oběť 

konventy v Praze na Újezdě (1420), v Duchcově (1425) a v Hradci Králové (1433). Zajímavá 

situace vznikla pro první brněnský konvent roku 1570, který byl zrušen samotným magistrem 

dominikánského řádu, a to z důvodu malého počtu mnišek.
90

 Na druhou stranu v době 

pobělohorské došlo k opětovnému rozkvětu těchto konventů. Tuto skutečnost lze doložit 

právě na příkladu pražského konventu u sv. Anny.
91

 Výše uvedené konventy totiž v této době 

opět získávají novou prestiž a oblibu u části městských obyvatel. Co se týče například 

dominikánek na Starém Městě pražském, tak o jejich oblibě v této době jsem již z velké části 

pojednal ve své bakalářské práci.
92

 Na počátku 18. století byl dále založen konvent 

dominikánek v Plzni.
93

 Bohužel však tato ženská větev dominikánského řádu neobstála proti 

reformám císaře Josefa II. Ty totiž dávaly možnost na přežití jen těm řeholním společenstvím, 

která byla svým posláním užitečná a prospěšná společnosti, ovšem v osvícenském pojetí. 

Vzhledem k tomu, že dominikánky byly kontemplativním řádem, nebyla jejich služba nijak 

zaměřena například na vzdělávání dívek, jak tomu je třeba u sester řádu Římské Unie sv. 

Voršily tzv. Voršilek.
94

 Pro osvícensky založeného člověka, jako byl Josef II., bylo 

pochopitelné, že vydal státní nařízení, kterým rušil veškeré ženské kontemplativní řády, tedy i 

všechny konventy dominikánek.
95

 

  

                                                 
89

 Srv. např. .NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 5., sign. 352.  
90

 Srv. T. ČERNUŠÁK – A. Prokop – D. NĚMEC, Historie dominikánů, s. 56—58. 
91

 Srv. J. ZOUHAR, Česká dominikánská provincie, s. 201. 
92

 Srv. P. Walter, Život Dominikánek, s. 40–42 a 57. 
93

 Srv. J. ZOUHAR, Česká dominikánská provincie, s. 205. 
94

 Viz http://www.vorsilky.cz/o-nas/kdo-jsou-sestry-vorsilky/, přístup 27.5.2015. 
95

 Viz Ondřej Bastl, Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II. In: Historická geografie. Sborník 

příspěvků k dějinám osídlení, Praha 1995. 



23 

3.Vývoj konventu dominikánek u sv. Anny (1230–1782) 

  

3.1. Vznik kla s teřa a jeho přvní  osí dlení  

Konvent dominikánek, který se nacházel na Starém Městě pražském, nebyl zprvu 

mniškami vůbec osídlen. Nejprve na tomto místě sídlil od roku 1232 templářský řád, který byl 

do Prahy pozván o dva roky dříve králem Václavem II. a postavil si zde kostel sv. Vavřince i 

s vlastní klášterní budovou. Vznik kostela klade J. V. Kratochvíl do roku 1253, který se 

v tomto výkladu, alespoň podle svých slov, drží poznatků českého historika Františka 

Palackého.
96

 Přesnou citaci zdroje ale bohužel neuvádí. 

Kvůli vzrůstajícímu vlivu templářů ve Francii dostal francouzský král Filip IV. Sličný 

nejspíše strach, aby moc tohoto řádu dále nerostla. Proto několik vysoce postavených 

templářů obvinil z kacířství, mezi nimi i velmistra řádu Jacquese de Molay, a intervenoval u 

papeže Klimenta V., jehož žádal o zrušení řádu. Ten mu v té věci vyhověl, roku 1312 byl 

oficiálně řád zrušen
97

 a veškeré majetky připadly maltézskému rytířskému řádu neboli 

johanitům.
98

 

Když tedy došlo k zrušení řádu, museli templáři opustit svůj pražský klášter u sv. Vavřince 

a předat ho do správy johanitům. Ti ho však obratem roku 1313 prodali za 130 kop pražským 

mniškám dominikánského řádu, které do té doby sídlily na Malé Straně na Újezdě. Tento 

prodej schválil jak král Jan Lucemburský, tak ho později stvrdil svým souhlasem i jeho syn 

Karel IV.
99

  

Mnišky kazatelského řádu tedy na území Prahy jednoznačně působily už od roku 1298, 

kdy je doložena bula papeže Bonifáce VII., která svěřuje konvent pod papežskou ochranu. 

Mnišky však byly do Prahy pozvány již mezi léty 1294–1296 královským kancléřem a 

proboštem vyšehradské kapituly Janem. Většina z nich pocházela z olomouckého 

konventu.
100

 Proč je právě sem kancléř pozval? Chtěl jejich přítomností pozdvihnout 

křesťanský život Pražanů nebo chtěl, aby na Malé Straně v Praze působil také nějaký ženský 

kontemplativní řád? Tak na tyto otázky se nám z dochovaných pramenů nedostává odpověď.  

Stejně tak asi nedostaneme uspokojivou odpověď na to, co vedlo dominikánky 

k přestěhování na Staré Město. Z počtu pramenů, které se o tomto přesunu dochovaly včetně 
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opisů z pozdější doby, ať už se jedná o dokument, který v češtině popisuje toto stěhování,
101

 či 

o německý překlad kupní smlouvy tohoto kláštera s velmistrem johanitů Bertholdem 

z Hennebergu,
102

 se domnívám, že přestěhování pro tyto mnišky bylo velmi významné. 

Osobně si myslím, že jeden z hlavních důvodu k uskutečnění tohoto kroku byla blízkost 

kostela sv. Vavřince s klášterem a mužského dominikánského konventu u sv. Klimenta, který 

jim jistě poskytoval duchovní správu i předtím, když působily na Malé Straně. A druhý důvod 

shledávám v určitém, řekněme, komfortu. Totiž, jak už jsem o tom hovořil, dominikánky i 

když žily za zdmi konventu, tak potřebovaly i podporovatele ze strany laické veřejnosti
103

 a ty 

jistě více nacházely ve větší míře na Starém Městě, které mělo větší hustotu obyvatel, než 

Újezd. Mnišky na Starém Městě prokazatelně působily od roku 1316.
104

 

 

3.2 Konvent dominika nek na Staře m Me ste  přaz ske m do husitsky čh va lek 

V této době došlo k první výrazné přestavbě klášterní budovy, zároveň si mnišky nechaly 

postavit i nový a prostornější gotický kostel sv. Anny.
105

 Obliba dominikánek u obyvatel se 

také brzy dostavila. Roku 1329 věnovala paní Perchta z Housky svůj dům nacházející se na 

jižní straně kostela
106

 a v roce 1355 získaly dominikánky opět dům od pana Havla Nevety.
107

 

Mnišky také před husitskými válkami dokázaly nabýt mnohých statků a vesnic, ze kterých 

měly materiální příjem pro obživu celého konventu. Tak držely správu nad vesnicemi Lidice, 

Rynholec, Libošín, nad mlýnem v Pšovci atd.
108

 Zajímavá byla v tomto ohledu i jejich správa 

nad kostelem sv. Linharta, který se pravděpodobně nacházel v Praze na Starém Městě 

v Linhartské ulici v blízkosti dnešního Mariánského náměstí. Zde sama převorka měla 

výsadní postavení, protože schvalovala duchovního pro tento kostel.
109

  

 

3.3 Od husitske ho hnutí  do na stupu Habsbuřku  

Za husitských válek bychom mohli říct, že konvent přežíval bez nějaké újmy. Tento výrok 

platí, pokud se na celou záležitost budeme dívat z materialistického hlediska, neboť opravdu 

nedošlo v této době ke zničení kostela ani kláštera ze strany husitů. Jsem však přesvědčen, že 

klášter i řeholnice za husitských válek dost utrpěly, a to především v rovině společenského i 
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duchovního života. Z tohoto konventu se totiž stalo jakési internační místo pro všechny 

ženské řehole v Praze, kterým byl jejich klášter husity zničen či zabaven. Podle pozdější 

tradice se v tomto dominikánském konventu nacházelo odhadem po celou dobu husitských 

válek asi 200 řeholnic namísto obvyklých čtyřiceti.
110

 Bohužel jsem o této době nenašel žádné 

informace ve věrohodných pramenech. Z toho by se však dala vyvodit skutečnost, že během 

čtrnácti let, kdy probíhaly husitské války, nemohly dominikánky za daných okolností rozvíjet 

nijak svoji spiritualitu a duchovní život. Podle starší literatury, která se historií dominikánek u 

sv. Anny zabývala, tak existují dvě pověsti, podle nichž hrozilo zničení kláštera husity. 

V první dominikánky zachránil fakt, že jedna z mnišek byla tetou Jana Žižky.
111

 Druhá pověst 

pak praví, že později když husité chtěli zničit konvent, tak jakoby zázrakem celé vojsko 

osleplo.
112

 Otázkou zůstává, do jaké míry můžeme těmto pověstem přikládat jakoukoli 

vážnost. Dokonce autoři, kteří pověsti uvádějí ve svých publikacích o historii konventu, 

necitují žádný zdroj, odkud vzali dané informace. Předpokládal jsem, že je zmiňoval již V. 

Hájek ve své Kronice, ale není tomu tak. Ze všech možných poznatků, které jsem o této době 

získal, mi jako nejreálnější vysvětlení připadá, že mnišky nebyly napadnuty husitskými 

vojsky z jednoho podstatného důvodu, přistoupily totiž na jejich podmínky, jako bylo 

například již výše zmíněné přijímání pod obojí způsobou.
113

 

Po tomto krušném období nastal relativní klid a dominikánský konvent u sv. Anny na 

Starém Městě pražském opět začal zvolna prosperovat. Roku 1433 byla navrácena 

dominikánkám ves Radlice od Šimona od Bílého lva.
114

 Roku 1488 získává konvent do 

správy obec Všechromy od Markéty z Tupadel, která se později stává i převorkou konventu. 

Na začátku 16. století dostává konvent ještě dva objekty, a to konkrétně od pana Jana 

z Kuchrova ves Bělky, k tomu navíc dva mlýny a dále pak roku 1503 je mniškám darována 

ves Vlková.
115

 Tyto skutečnosti nám však ukazují jen vnější prestiž konventu, vnitřní poměry 

nám však jak odborná literatura, tak dostupné prameny nedovolují poznat. 

Takže je vidět, že i když konvent musel prožít velmi těžké období v podobě husitských 

válek, tak to vcelku neohrozilo jeho existenci, a to ani z hlediska podpory obyvatel Starého 

Města pražského. Z toho důvodu se mohly mnišky celkem brzy po husitském období vrátit ke 
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své každodenní činnosti a zejména duchovním povinnostem. Rovněž i celý konvent se brzy 

vrátil na výsluní a tato prosperita mohla fungovat až do třicetileté války. 

 

3.4 Od na stupu Habsbuřku  az  do zřus ení  konventu Josefem II. 

Habsburkové nastoupili na český trůn roku 1526 a jejich vláda se ze začátku dominikánek 

u sv. Anny nijak nedotkla. Roku 1547 v tzv. Šmalkadské válce a z toho vzniklého povstání 

českých stavů proti Ferdinandovi I. Habsburskému se mnišky ocitají na straně podporovatelů 

stavů. Jak jejich podpora však vypadala konkrétně, o tom prameny mlčí. Z dostupných zdrojů 

pouze vyplývá, že dominikánky prý podepsaly revers, který s tímto odbojem souhlasí. 

Bohužel však ani samotný revers či panovníkova listina, která by zprošťovala mnišky v této 

záležitosti viny, není k nalezení. A tak se musím spolehnout na zprávy, které o celé věci 

hovoří pouze dostupná literatura vztahující se ke konventu. V ní se dále dovídám, že 

Ferdinand I. zbavuje mnišky odpovědnosti za povstání slovy: „Nevěděly co činí.“
116

 

Dominikánky si tedy udržovaly jistou přízeň u společnosti i v 16. století a jejich postavení 

bylo víceméně ekonomicky stálé. Na začátku 17. století ale podle zpráv od F. Ekerta začal 

konvent chudnout a mnišky byly nuceny prodat ves Lipno a Satalice,
117

 z jakého důvodu se 

tak stalo však autor nezmiňuje a v pramenech jsem žádné kupní smlouvy odkazující na tento 

prodej nenašel. Nicméně i v tomto období se našli dobrodinci, jako byl například nejspíše 

měšťan Kašpar Blovský, který věnoval dominikánkám 200 kop míšenských grošů, aby mohly 

nechat vymalovat kostel sv. Anny. Příjem konventu ze všeho, co měly mnišky ve správě, činil 

asi v roce 1615 517 kop a 57 grošů.
118

 O rok později přicházejí do konventu další finanční 

prostředky v hodnotě devíti tisíc zlatých na opravy klášterních budov i kostela, a to od 

samotné královny Anny, manželky krále Matyáše,
119

 která roku 1618 zajišťuje konventu další 

příjem z krumlovského panství, které patřilo koruně, v hodnotě pět set zlatých.
120

 V tomto 

období, tedy aspoň podle literatury, konvent chudl, ale za přispění několika dobrodinců, a to i 

z panovnické rodiny, se udržel v ekonomické stabilitě. Bohužel tyto informace nelze v 

žádných archivních pramenech potvrdit ani vyvrátit a musím v tomto období spoléhat pouze 

na zprávy vyskytující se v dostupné literatuře, která však opět necituje zdroj svých poznatků. 
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Stejný nedostatek pramenných materiálů, ale dokonce i informací z literatury, se týká 

třicetileté války. Jakoby tato doba pro staroměstské dominikánky vůbec neexistovala. Až roku 

1635 se v pramenech objevuje dokument z pražského arcibiskupství, v němž je žádána 

převorka, jejíž jméno zde není uvedeno, aby doložila doklady, které by dosvědčovaly, že 

mnišky vlastní patronát nad kostelem sv. Linharta na Starém Městě pražském.
121

 To znamená, 

že převorka musí doložit, že veškeré finanční příjmy tohoto kostela, potažmo této farnosti, 

náleží právě konventu dominikánek na Starém Městě pražském.  

Další dochované prameny pocházejí z roku 1639 a 1641. Jedná se o složení profese 

novicek Žofie Mladotové
122

 a Kateřiny Schlieslové. Pozoruhodné na obou dokumentech je, že 

se taková záležitost objevila v období války, kdy je spíše nepravděpodobné, že by konvent 

přijímal nové členky. Na druhou stranu to svědčí nejenom o stálé jakési prestiži konventu u 

obyvatelstva i v době války, ale zároveň to naznačuje i jistou sociální strukturu samotného 

konventu. Je nasnadě, že dotyčná Žofie, Kateřina i jejich rodiny pocházely z vyšší sociální 

vrstvy obyvatel, ať už to byla šlechta nebo bohaté měšťanstvo, jejichž členové nemuseli nutně 

narukovat do vojska, a proto si mohli dovolit vyslat své dcery do kláštera a zaplatit jim i věno, 

požadované při vstupu do kláštera.
123

 

Lze upozornit ještě na dva zajímavé dokumenty, které se týkaly vydržování vojska 

konventem, a to roku 1646 a 1648.
124

 Oba nalezené prameny mají víceméně stejný obsah. 

Respektive tyto vojenské regimenty přišly do konventu, mnišky jim poskytly ubytování 

v jednom ze svých domů, a rovněž i nějakou obživu. Na daných dokumentech je poté 

především vyčíslená částka, kolik takové vydržování vojska dominikánky stálo. 

V literatuře, která popisuje tuto dobu v kontextu s historií samotného konventu, se dovíme, 

že mnišky zde žily vcelku bezpečně a v klidu.
125

 To je do určité míry pravda, pokud budeme 

brát v potaz, že i v této době do konventu byly přijímány nové dívky. Na druhou stranu se na 

základě sice útržkovitých, ale dost přesvědčivých pramenů, nemohu zbavit dojmu, že 

informace nacházené v literatuře jsou velmi zidealizované či přinejmenším zjednodušené. 

Svůj názor opírám především o korespondenci mezi převorkou a císařovnou Eleonorou 

Gonzagou, vdovou po císaři Ferdinandu II. V těchto dopisech převorka žádá hlavně o finanční 

podporu na opravy konventních budov po válce.
126

 V archivu se také nachází dokument, kde 

jsou vyčísleny právě škody způsobené třicetiletou válkou. Soupis vznikl z jednoho 
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podstatného důvodu, aby český král, aspoň částečně pomocí kontribucí, zaplatilo opravu 

vzniklých škod.
127

 A následně je zde doložená kvitance, která zaplacení těchto kontribucí 

potvrzuje. Takže na základě těchto písemných materiálů jsem hluboce přesvědčen, že konvent 

toto období nepřežil bez újmy. Zdá se, že život v klášteře a spiritualita mnišek po celých třicet 

let nijak neutrpěly, ale vlka sem hluboce zasáhla, ať už ve formě materiálního ničení budov, 

tak měla jistě i negativní psychologický dopad na mnišky a jejich klášterní společenství tak, 

jako má každá válka špatný vliv i na lidi, kteří se bojových akcí aktivně neúčastní. Klášter 

ostatně stál nedaleko Karlova mostu, kde probíhaly ještě na konci čtyřicátých let 17. století 

důležité boje. 

Pravdou však je, že samotný konvent materiálně strádal pouze asi jen 20 let po válce. Roku 

1669 koupila převorka Žofie Mladotová dům od jižní strany kláštera, kde býval sklad soli a 

rovněž zakoupila i dům ze severní strany kláštera, který patřil hraběti Kyslavovi, tyto domy 

pak nechala zbourat a vystavět dvanáct nových cel pro mnišky a kapli sv. Kateřiny Sienské.
128

 

Tyto informace však nejsou dostatečně relevantní, neboť vycházejí z literatury, která 

nezmiňuje zdroj informací a v dostupných pramenech jsem nic o této stavební činnosti 

nenašel. Roku 1676 převorka Kateřina Schieslová nechala vzniknout velkému klášternímu 

komplexu, ve kterém nejenom žily dominikánky, ale odděleně od chórových sester i 

chovanky, a zároveň zde nacházely útočiště mnohé majetnější vdovy.
129

  

Ke konci 17. století se vyskytli opět noví dobrodinci konventu, a zároveň sem vstupovaly 

nové dívky, především podle F. Ekerta ze šlechtických rodin. Od něj máme zprávy, že sem 

vstupovaly dívky z rodu Šternberků, Vratislavů, Morzinů, Salmů, Millesimů ad. Jak k těmto 

skutečnostem autor došel, to se bohužel nedozvíme. U posledních jmenovaných dvou rodů se 

však můžeme opírat o dochované pramenné materiály, které přítomnost těchto dívek dokazují. 

Jedná se v tomto případě o dvě vytištěná kázání, která byla pronesena při vstupu dívek 

z těchto rodů do konventu.
130

  

Co se týče zmiňovaných dobrodinců, tak roku 1698 daroval konventu hrabě Zikmund 

Harras 1000 zlatých, roku 1701 hrabě Rudolf z Lisova 1500 zlatých, měšťanka Alžběta 

Siberová pak nechávala dávat 500 zlatých za mše atd. Tyto finance měly vždy jasný účel, 

neboť se dávaly na vybavení kostela nebo na další „zbožné“ účely.
131

 Pod tímto termínem si 
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můžeme představit, že tito mecenáši si zde nechávali sloužit mše za sebe, své rodiny nebo své 

zemřelé příbuzné, zároveň peníze sloužily i na organizaci různých pobožností, jako byly 

křížové cesty, nejrůznější procesí atd. Peníze mohly být využity za účelem přímluvných 

modliteb, které pronášely mnišky za tu danou osobu. Tyto peněžní kvitance jsou pramenně 

sice nedoložené, ale není důvod jim nevěřit, neboť dodnes takové finance různí majetní lidé 

klášterům poskytují 

Za tyto četné peněžní prostředky se dominikánkám prý povedlo vystavět ještě kapli sv. 

Marie Magdalské a sv. Rosalie.
132

 Rovněž roku 1710 snad v klášteře žilo podle F. Ekerta až 

šedesát mnišek. Od této doby však počet dominikánek klesal.
133

 Osobně se domnívám, že 

jeden z faktorů, proč docházelo k tomuto poklesu řeholnic, byl vliv osvícenství, které 

nenacházelo v kontemplativním způsobu života nějaký hlubší smysl.
134

 Toto je však, jak 

říkám, pouze jedna z okolností, která vedla ke snížení počtu řeholnic, celá záležitost je daleko 

složitější.
135

 

Konvent také dosti nemilosrdně zasáhla válka o rakouské dědictví. O vyplácení různého, 

řekněme, výpalného v této době máme zprávy nejenom v literatuře, ale i v pramenech. Podle 

F. Ekerta musely dominikánky zaplatit pruskému vojsku 25 tisíc zlatých, aby je nechalo na 

pokoji. Poté se prý musely mnišky ještě více uskromnit a od té doby žilo v konventu pouze 

čtrnáct řeholnic,
 136

 proč k tomuto poklesu počtu řeholnic došlo, to jsem se bohužel nikde 

nedověděl. Zprávy z archivních materiálů vypovídají i o tom, jak do života dominikánek 

zasáhla válka o rakouské dědictví (1740—1748). Předně zde nacházíme soupis, který začíná v 

roce 1741 a končí roku 1745, jehož obsahem je seznam všech, řekněme služeb, jimiž mnišky 

vydržovaly část rakouského vojska. Na každé straně je pak uvedeno konkrétní datum, 

například 27. srpna 1741, pak soupis věcí (jídlo, pití), které dominikánky vojsku poskytly a 

poté kolik je ta daná „pomoc“ vojsku stála.
137

 Těchto vojenských návštěv bylo během války 
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několik, neboť samotný soupis tvoří patnáct stran. Domnívám se, že seznam je sepsán 

z jednoduchého důvodu, na základě něho mohly mnišky totiž požadovat jisté kompenzace za 

své ztráty od královské kanceláře. 

V pramenech se však také několikrát nachází francouzsky psaná potvrzenka o zaplacení 

jisté daně. Jednoznačně se domnívám, že šlo o výpalné. Francouzské vojsko totiž okupovalo 

Prahu od roku 1741 do prosince 1742.
138

 A podle četnosti dokumentů vyžadující toto výpalné 

je zřejmé, že bylo ze strany Francouzů toto výpalné vyžadováno každý měsíc. Alespoň jsou 

dochována tato potvrzení o zaplacení od února do října 1742, a to i některé dvakrát či 

třikrát.
139

 

Jak je tedy vidět, tak za války ztratil konvent mnohé finanční prostředky jen proto, aby buď 

pomohl královskému vojsku anebo se nenechal zlikvidovat od nepřátelského vojska. Proto se 

nelze divit ani zmíněné poznámce od F. Ekerta, že od této doby obývalo konvent pouze 

čtrnáct mnišek,
140

 i když pro tuto informaci nemáme pramenný podklad. Od této doby se 

ztrácejí o konventu jakékoli historické informace. Nemáme tudíž žádné zprávy o tom, jak 

dominikánky z konventu u sv. Anny na Starém Městě pražském prožily posledních asi čtyřicet 

let své existence. Tento nedostatek pramenů, ale zároveň i informací z literatury, svádí ke třem 

výkladům. Buď se konventu velmi dobře daří, a proto to nestojí ani za záznam, za druhé: 

konventu pomalu upadá jistá společenská prestiž, ubývá podporovatelů, zároveň i zájemkyň o 

vstup a klášter se nachází ve fázi jakéhosi stavu přežívání asi tak, jako mnoho dnešních 

církevních institucí anebo se prameny ztratily při zrušení kláštera. Tyto poslední dvě možnosti 

mi rovněž připadají jako nejpravděpodobnější. Ale je přinejmenším zvláštní, že se 

nedochovaly prameny k sociálnímu složení kláštera, na to právě v době předjosefinské 

kláštery dost dbaly, to bych opravdu přisuzoval ztrátě za zrušení 

Dokonce je možné, že úpadek oné společenské prestiže mohla být, dle mého názoru, jedna 

z okolností, proč jej nechal císař Josef II. 21. května 1782 zrušit.
141

 Samotný proces rušení 

řeholních řádů v této době nebyl vůbec jednoduchý a přímočarý proces. Předně nastoupilo 

osvícenství, které oproti barokní zbožnosti se snažilo dívat na náboženský způsob člověka 

z pohledu kvality a ne kvantity. Proto začaly v náboženském poznávání Boha ustupovat 

emoce a nastupovaly spíše rozumová jednání a s tím související i jistá užitečnost dané barokní 

                                                 
138

 Srv. Eduard MAUR, Marie Terezie, Praha 2003, s. 14–63. 
139

 Viz NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 3, sign. 229–235 a 239–250. Viz blíže k tématu francouzského obléhání 

Prahy - Eduard MAUR, Maršál Charles Louis August de Belle-Isle v Praze a jeho Paměti (1740-1743). In: Per 

saecula ad tempora nostra: sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 2, Praha 2007 s. 

542-551.nebo Eduard MAUR – Tomáš CHROBÁK, Nový hlas Francouze o Čechách. (Popis Prahy a mravů 

jejích obyvatel zIn: Folia Historica Bohemica, Praha 2005, s. 235-264. 
140

 Srv. F. EKERT, Posvátná místa, s. 391. 
141

 Srv. tamtéž. 
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pobožnosti pro společnost.
142

 Tento faktor užitečnosti byl důležitý i při rozhodování, zda se 

daný řeholní řad či konvent zachová nebo bude zrušen. Tak pro svoji charitativní, 

pečovatelskou, vědeckou či vzdělávací činnost byli například zachovány piaristé, milosrdní 

bratři, alžbětinky, voršilky ad. Tímto sítem užitečnosti neprošel žádný ženský kontemplativní 

řád,
143

 tedy ani staroměstské dominikánky. Tomuto tématu se velmi podrobně věnuje ve svých 

studiích Ondřej Bastl.
144

 

Celý problém rušení konventu u sv. Anny na Starém Městě pražském spatřuji ve výkladu 

oné užitečnosti. Dominikánky v této době dodržovaly přísnou klausuru, je dosti 

pravděpodobné, že již neměly ani žádné chovanky, a zároveň seznam dobrodinců se spíše 

tenčil. Z těchto důvodu došlo ke zrušení konventu. Podle literatury se dá soudit, že celé rušení 

konventu bylo dost náhlé a nikdo zprvu nevěděl, co se bude s dominikánkami dále dít. Podle 

výpovědi například F. Ekerta dominikánky vyslovily přání, zda by nemohly dožít v konventu 

s tím, že by samozřejmě nepřijímaly další novicky.
145

 Tomuto přání však nebylo vyhověno a 

většina mnišek odešla do “světa“, ale byla zde i možnost přejít do nějakého jiného řádu.
146

 

Poté je chrám odsvěcen a i s klášterem prodán za 19 tisíc zlatých
147

 jistému Janu Tichému, 

který zde v klášteře zřizuje byty. A v roce 1795 celý stavební komplex získává do majetku 

dvorní knihtiskař Jan Ferdinand ze Schönfeldu, který zde roku 1816 zřizuje tiskařskou dílnu. 

Mimochodem jeden z jeho blízkých spolupracovníků byl Václav Matěj Kramerius.
148

 Roku 

1835 se objekt konventu dostává do rukou tiskařské firmy Hasse.
149

 Objekt sloužil 

k tiskařským účelům až do osmdesátých let 20. stol.
150

 Dnes nalezneme v prostorách kláštera 

sídlo mnohých firem a zkušebny baletu Národního divadla v Praze. Kostel sv. Anny dostala 

v roce 1997 do správy nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, která prostor nechala 

zrekonstruovat a využívá jej k různým společensko–kulturním akcím.
151
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 Srv. J. MIKULEC, Náboženský život, s. 304—308. 
143

 Viz Pavel BĚLINA – Jiří KAŠE – Jan P. KUČERA, Velké dějiny zemí koruny české, svazek X., s. 102. 
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 Viz Ondřej BASTL, Josef II. – osvícený katolík nebo nepřítel církve? In: Post tenebras spero lucem. 

Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2008 s. 271-277. TÝŽ, Rušení klášterů v Čechách a na 

Moravě, s. 155-182 
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 Srv.F. EKERT, Posvátná místa, s. 391. 
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 Ostatně samotné rušení by mohlo být předmětem dalšího výzkumu, viz např. 
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 Srv.F. EKERT, Posvátná místa, s. 391.  Jarmila HANSOVÁ, Vybavení pokojů zlatokorunských cisterciáků v 

době rušení jejich kláštera v letech 1785-1786. In: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny - památky – lidé, České 

Budějovice 2007. 
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 Srv. F. RUTH, Kronika královské Prahy, s.5. 
149

 Srv. Dušan FOLTÝN – Pavel VLČEK – Petr SOMMER, Encyklopedie českých klášterů, Praha, 2002, s.507. 
150

 Viz rozhovor autor s prof. Zdeňkem Benešem 6.6.2014. 
151

 Srv. http://www.prazskakrizovatka.cz/historie-a-zajimavosti/chronologicka-historie, přístup 6.6.2015. 
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4. Dominikánky jako vrchnost na příkladu obce Radlice 

 

4.1 Dominika nky a jejičh hospoda ř ství  

Jak jsem již výše uvedl, dominikánky, jakožto kontemplativní ženský řád si nemohly 

dovolit být živeny z almužen, jako dominikáni, kteří je dostávali za své kazatelské výkony. 

Z toho důvodu každý ženský dominikánský konvent vlastnil několik obcí či jiných usedlostí, 

jejichž obyvatelé odváděli konventu naturální nebo finanční dávky.
 152

 

Většinu archivních pramenů, které se nacházejí v Národním archivu a vztahují se 

k dominikánkám od sv. Anny, jsou právě obsahem zaměřeny na hospodaření statků, které mají 

mnišky ve správě. Buď se jedná o potvrzení platby,
153

 nebo o nezaplacení určité částky a 

následného řešení sporu. Nejvíce pramenů se pak týká obce Radlice. Právě hospodaření této 

obce i spor jedné obyvatelky Barbory Wlašky
154

 s převorkou dominikánského konventu, který 

se odehrál v 16. století, bude předmětem této kapitoly, která může přispět jak k poznání 

hospodaření kláštera, tak vztahu poddaných a klášterní vrchnosti na lokální úrovni. 

. 

4.2 Histořie obče Radliče z pohledu dostupne  liteřatuřy a přamenu  

O historii obce Radlice se toho v dostupné literatuře dozvíme opravdu velmi málo. V 

publikaci Dějiny Prahy, je o Radlicích zmínka v konečném soupisu obcí, které jsou součástí 

dnešní Prahy. Konkrétně je zde napsáno, že prvotní písemná zmínka je z roku 1283 a majitel 

je z této doby neznámý, roku 1922 byla připojena k Praze a toho roku měla 3 405 obyvatel.  

Z dalších publikací zabývajících se historií Prahy bych například vyzdvihl Dějepis města 

Prahy od Václava Vladivoje Tomka nebo novější publikaci Zrod Velkoměsta, kde obci 

Radlice není věnována žádná zmínka. Tento nedostatek historických zpráv o Radlicích si 

vysvětluji jistou průměrností a zemědělským zaměřením této obce. Respektive domnívám se, 

že obyvatelé Radlic vedli jistý stereotypní život, který žádného kronikáře ani historika nijak 

nepřitahoval.  

Co se týká archivních materiálů, tak samotný archiv nebo kronika obce Radlice, která by se 

týkala období středověku nebo raného novověku, se nikde nenachází. Dále jsou zde však dva 

fondy, které se vesnice týkají a oba se nacházejí v Archivu hlavního města Prahy. Jedná se o 
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 Viz výše. V historickém přehledu konventu u sv. Anny jsem zmiňoval, kdy a jakou obec dostaly dominikánky 

do správy, viz výše. 
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 Např. NA Praha, ŘD sv. Anna, fasc. 2, sign. 91 - urozený a statečný vladyka pan Fridrich |Georger Galtbach, 

dokládá, že odvedl úrok z vinice. 
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 V pramenech zmiňována jako Wlasska. Jméno budu uvádět bez spřežky, tedy jako Wlaška, což je ve 

staročeštině obvyklé označení pro Italy, respektive Italky. 
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fondy: Velkostatek Jinonice – Radlice a Archiv obce Radlice. V prvním z nich bych 

především očekával informace týkající se majitele obce v 19. století, časové vymezení je totiž 

od roku 1829 do roku 1850. Tento fond je ale veřejnosti nepřístupný. Druhý se sice týká 

historie obce, ale až pro 1. poloviny 20. století, což je pro tuto práci naprosto nepodstatné. 

Takže ani z těchto dostupných pramenů se nedá sestavit historie této vesnice.  

Skutečnost, že tato vesnice patřila do poddanské državy konventu dominikánek u sv. Anny 

na Starém Městě pražském, konstatuje ve svém článku o historii konventu snad jen Josef V. 

Kratochvíl. V tomto článku se autor zmiňuje o tom, že roku 1419 požádaly dominikánky o 

povolení k prodeji vsi Radlice samotného krále Václava IV. Toto svolení také dostaly, a tak ji 

prodaly jistému Šimonovi příjmením od Bílého lva, nejspíše tedy nějakému zámožnému 

měšťanovi.
155

 Domnívám se tak z následující informace, kterou podává opět Josef V. 

Kratochvíl, neboť píše: „tak mu říkali lidé a to podle domu, který zmiňovaný Šimon vyženil na 

Malém náměstí,“
156

 nejspíše na Starém Městě pražském. Podle této kupní smlouvy ves 

Radlice spravoval Šimon pouze do konce husitských válek, přesněji řečeno do roku 1433, 

poté Radlice přešly opět do správy konventu dominikánek u sv. Anny na Starém Městě 

pražském.
157

 Tímto údajem končí jakákoliv zmínka J. V. Kratochvíla o vesnici Radlice. Tyto 

informace se také nacházejí na internetovém serveru Radlice.cz,
158

 kde se také můžeme 

dovědět, že roku 1283 obec věnoval král Václav II. své chůvě. Bohužel J. V. Kratochvíl ani 

autor serveru, který je ke všemu i neznámý, neuvádějí zdroje svých informací, tj. tyto 

informace nejsou dostatečně relevantní. Potvrzení pro uvedené údaje jsem nenašel ani při 

zevrubném prozkoumání archivních pramenů.  

Alespoň částečný historický obraz Radlic lze sestavit pouze na základě dokumentů, jejichž 

obsahem jsou poddanské záležitosti ve vztahu k hospodářskému správci obce, což byl 

nejspíše od 14. století do roku 1782 s malou čtrnáctiletou přestávkou v době husitských válek 

(1420-1434) právě konvent dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském. Poté tato 

obec připadla do majetku Schwarzenbergům, aspoň to tvrdí autor stránek webových stránek 

Radlice.cz. Bohužel se mi nepodařila tato informace na základě odborné literatury potvrdit.
159

 

V těchto pramenných materiálech se nacházejí především v době raného novověku 

například soupisy majetku
160

 nebo i zprávy o různých sporech se samotnou převorkou.
161

 

                                                 
155Tamtéž, s. 61–62. 

156Tamtéž. 

157 Srv. Tamtéž. 
158

 Viz http://www.radlice.cz/, přístup 10.6.2015. 
159

 Viz Marie BADALOVÁ (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České 

Budějovice 2013. 
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 Viz např. NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 2, sign. 115. 
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Také se v tomto fondu nachází například kniha účtů, která se vedla při stavbě místní kaple sv. 

Jana Nepomuckého.
162

 Tato stavba je snad jediná, která se z této doby zachovala. Z těchto 

pramenů se dá aspoň do určité míry vytvořit historický obraz Radlic.  

 

4.3 Fungova ní  obče Radliče 

Předně si tedy musíme uvědomit, že šlo v té době o běžnou poddanskou vesnici, která se 

svojí úrodou a odváděním dávek jaksi zodpovídala své vrchnosti, což v tomto případě byl 

konvent dominikánek. Zajímavé je se podívat na to, jak asi probíhal život a odvádění dávek 

na takové vesnici. Z pramenů vyplývá, že na území Radlic se vyskytovalo několik větších 

hospodářských usedlostí, které odváděly již několikrát zmiňované dávky.
163

 Tento reálný 

obraz hospodaření vesnice jsem si začal konstruovat poté, co jsem v archivu narazil na 

kupní
164

 a na nájemní smlouvu
165

 jednoho z dvorů.  

Kupní smlouva se týká dvoru, který dominikánky koupily od jistého Jakuba Howornika a 

který spravovaly, jak se v listině píše: „mnohe leta bez odporu y wsseligakeho narzikanj 

pokornie a swobodnie drzaly.“
166

 Tento poplužní neboli vrchnostenský dvůr dominikánky 

tedy roku 1541 prodaly jistému Havlovi z Haber. Jenže tento prodej neproběhl tak, jak 

bychom si jej představovali dnes. V dokumentu je sice napsáno, že Havel tento dvůr od 

konventu koupil, ale v kupní smlouvě se také píše: 

 

„[Havel se]pod plat ugal za 300 k[op] miß[enských] zl[atých]… on 

Hawel y geho budauczi z tehoz dworu budau nam y nassim budauczim 

powinnj uracziti a platiti kazdoroczne 10 k[op] miß[enských], 3 kopy 

wagecz a 10 slepicz a to na wieczne czassy…“
167

 

 

Jak lze tedy poznat z tohoto úryvku, tak sice Havel z Haber dvůr koupil, platba 

proběhla, to vše bylo v pořádku, ale zároveň s tím musel přistoupit i na, řekněme podle dnešní 

právnické terminologie, věcné břemeno a musel tedy i nadále odvádět finanční i naturální 

dávky dominikánskému konventu. Z toho tedy vyplývá, že sice formálně se majitelem 
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 Viz níže spor s Barborou Wlaškou. 
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 Srv. NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 3, sign. 176. 
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 Bohužel jsem nenalezl přesné územní vymezení těchto statků ani v archivních dokumentech NA, TK, Praha 

ani v NA, BR, Praha. 
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 Srv. NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 1, sign. 13.  
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 Srv. tamtéž, sign. 37. 
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 Srv. tamtéž, sign. 13. 
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 Srv. tamtéž. 
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poplužního dvora stává Havel z Haber, avšak do hospodaření může vždy nekompromisně 

zasáhnout převorka konventu a mohla jej i kontrolovat. Jsem o tom přesvědčen už na základě 

další kupní smlouvy, kdy stejný dvůr prodává o několik let později Havel z Haber jistému 

Ondřeji Hostaly de Pambio,
168

 a k tomuto prodeji žádá o povolení od převorky. Sice tuto 

možnost měla omezenou, neboť pouze třikrát za rok mohla vycestovat na vizitaci statků,
169

 

nicméně pevná forma kontroly zde byla. Věřím tomu, že kdyby dominikánky zmiňované 

dávky nedostávaly, tak se mohla převorka odvolat k provinciálovi řádu či k biskupovi, který jí 

tyto vizitace povoloval.
170

 Navíc samotná smlouva čítala tři popsané strany, kde se i dovíme, 

co všechno bylo součástí tohoto dvora. Takže dominikánky sami dobře věděly, jak samotné 

usedlosti vypadají, co všechno k nim patří a podle toho také jistě určovaly jednotlivé dávky. 

Tady však vyvstává nová otázka, a to zda mohly mnišky celou usedlost majiteli odejmout a 

přiřknout ji jinému člověku. Na to zatím nemám uspokojivou odpověď. Mohu sice říct, že 

taková věc přece není možná, pokud podle kupní smlouvy je majitelem například v tomto 

případě Havel z Haber, ale vzhledem k tomu jak je kupní smlouva nastavená, tak se z velkou 

pravděpodobností domnívám, že i takový zásah byly schopny udělat. Tato hypotéza také 

vyplývá ze sporu Barbory Wlašky, který rozeberu níže. 

Teď ale odhlédněme od kupní smlouvy a podívejme se na nájemní smlouvu, kterou 

uzavřely mnišky na Kejchanovský hospodářský dvůr rovněž v Radlicích.
171

 Asi nejvíce mě 

bude zajímat, zda se smlouvy v něčem od sebe liší. Než se pustím do rozboru nalezené 

nájemní smlouvy, rád bych upozornil, že nad smlouvou vyvstává otázka, zda vůbec byla 

realizována, neboť je celá přeškrtnuta. Domnívám se však, že se jedná pouze o koncept a že 

konečné znění dokumentu se nedochovalo. Přesto se na tento pramen podívejme a pokusme 

se vytyčit hlavní body obsahu tohoto dokumentu, které se dají porovnat s obsahem zmiňované 

kupní smlouvy. V samotném úvodu této nájemní smlouvy se například píše: 

 

„[…]pronagem dworu Kejchanowskeho we wsy Radlj 

czych lezjczyho Waczlawowi Nowakowi a Ewie manželcze 

geho, od smlauwy leta tohoto 99 az do 3 leth “
172
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Již z tohoto úryvku je zřejmé, že tato smlouva má jasně vymezenou dobu pronájmu, a to 

jen na tři roky, na rozdíl od výše zmíněné kupní smlouvy, která je samozřejmě na dobu 

neomezenou. Jinak další náležitosti jsou vcelku stejné jako u kupní smlouvy. To znamená, že 

je zde napsáno, že pronájem proběhl mezi „naboznau a welebnau pannau Katerzinau 

Cypposkau z Weljkeho Lipna przeworau […] a Waczlawem Nowakem a Ewau manzielkou 

geho.“
173

 Je to prostě úřední smlouva se všemi náležitostmi i s podrobným popisem, co 

všechno se na dvoře nachází, a to jak hospodářské budovy, nářadí, tak i zvířata. A samozřejmě 

nechybí rozpis nájmu. Můžeme se tedy dočíst:  

 

„Psany nagem magy dotczenj manziele a powinni budau summy hoto- / wie 50 

k[op] Mi[ssenskijch] rocznie dawati, a to rozdilne za každého / pul letha 

hned przy negprawniegssym przisstim sw. Jyrrzy / sw. Hawle. Tez 20 k[op] 

Mi[ssenskijch] do klasstera swrchu psaneho, bezewsseho / odporowanij a 

odkladu […]
174

 

 

Zde tedy máme vypsání peněžitých dávek, které museli manželé Nowákovi odvádět. 

V dokumentu je však dále psáno, že jednou za rok musí konventu odvést jedno tele, jedno 

prase, dva štrychy ovsa atd.
175

 Čili odváděly se nejenom peněžité daně ale zároveň i naturální. 

Také převorka manželům ve smlouvě nařizuje, že mají daná pole časně zorat atd.
176

 Tedy ve 

smlouvě najdeme, nejenom mezi kým smlouva vzniká, co ke dvoru všechno náleží, jaké daně 

se mají odvádět, ale i to jak se o dvůr a jeho pozemky mají podnájemníci starat. Ve smlouvě 

se tedy myslelo na všechny možné podrobnosti, což je ale obvyklé u smluv raného novověku. 

Jediný rozdíl mezi oběma smlouvami je tedy v počáteční formulaci, kde je jasně napsáno, 

jestli dvůr je kupován nebo pronajímán, jinak veškerý obsah smluv je dosti podobný.  

Dalším argumentem, proč vesnice Radlice měla jen několik hospodářských dvorů, 

nacházím v již několikrát zmíněných soupisech majetku, ve kterých je samozřejmě napsáno, 

co všechno se v daném dvoře nachází. Když jsem narazil poprvé na dva až tři takovéto 

seznamy, domníval jsem se, že se jedná o sepsání veškerého dobytka, a také zemědělského 

nářadí, které se nachází v celé vesnici. Myslel jsem si také, že podle daného seznamu 

převorka pak kontroluje záznamy při všech svých vizitacích. Došel jsem však k jinému 

názoru, když jsem těchto soupisů majetku našel několik a každý měl jiné počty například 
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 Srv. tamtéž. 
174

 Srv. tamtéž. 
175

 Srv. tamtéž. 
176

 Srv. tamtéž. 
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dobytka.
177

 Pro znázornění, jak takový soupis vypadal, přikládám krátký úryvek jednoho 

z nich: 

 

„Radliczkeho dworu poznamenany / letha 1669 przijmu wsselikeho / przednie 

po jminulym / 1668 roku / 16 kraw dognich / 5 mladych przjbylo / giz tomto 

rocze wytelylo se gich 11 / 1 zmizelo / 2 sme sniedly / 2 sme wostavily / 2 

wolij 3 lety / 2 woůij 2 lety / 1 begczek 2 lety […]“
178

 

 

Z uvedeného seznamu se tedy dovíme, kolik a jakých zvířat se v hospodářském dvoře 

nachází nebo nacházelo. Takže dopodrobna můžeme zjistit, co se se zvířaty událo, jakým 

způsobem se chovají a jak jsou stará. Nevím, zda uvedené informace sloužily mniškám 

k určování naturálních dávek pro konvent, ale z těchto seznamů mám dojem, že poddaní byli 

velmi dobře kontrolováni a nemohli si jen tak hospodařit podle libosti, protože kdyby nemohli 

odvádět dávky, jistě by z toho měli nemalý spor s konventem. Na druhou stranu je dobré si 

uvědomit, že na odvádění dávek panstvu z poddanských statků fungovala většina 

hospodářství v raném novověku.
179

  

Na základě kupní, nájemní smlouvy nebo podrobného soupisu majetku jsem chtěl tedy 

ukázat, že v Radlicích bylo více hospodářských dvorů, které zajišťovaly odvod naturálních 

dávek konventu dominikánek na Starém Městě pražském, a není ani vyloučeno, že zde 

nacházeli obživu i všichni obyvatelé vesnice, což je i velmi pravděpodobné. Tím se také 

dostávám k tomu, jak bylo technicky zajištěno fungování takového dvoru. Na základě 

pramenů mě napadly zatím dva reálné způsoby, jak je mohly mnišky na dálku řídit. Buďto 

měly dominikánky na hospodářském dvoru svého člověka, který jim neodváděl finanční 

dávky, ale pouze se staral o ty naturální. Tuto hypotézu stavím na oné kupní smlouvě mezi 

konventem a Havle z Haber, kde v úvodu napsáno, že „o dvůr se předtím staral náš člověk 

Jakub Howornik“.
180

 Anebo byl za fungování dvoru zodpovědný jeho kupec, popřípadě 

nájemce, tak jak to vychází z výše zmiňovaných smluv. Ve skutečnosti myslím si spojení 

obojího 
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 Např. NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 2, sign. 115 a 126 
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 Srv. tamtéž sign. 126. 
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 Viz Eduard MAUR, Český komorní velkostatek v 17. století, Praha 1976. 
180

 Srv. NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 1, sign. 13. 
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4.4 Konflikt mezi Bařbořou Wlas kou a př evořkou Annou Anasta zií  ze Sulwowa181 

V této době vznikly i různé spory. Informace o jednom z nich se velmi dobře zachovaly 

v pramenech. Konflikt se rozhořel mezi vdovou Barborou Wlaškou po Ondřeji Hostaly de 

Pambio a převorkou Annou Anastázií ze Sulwowa, která se poprvé objevuje v pramenech 

roku 1583
182

. Tento spor se řešil dokonce i přes císaře Rudolfa II., u kterého obě ženy 

žádaly nápravu. Nešlo tedy čistě jen o roztržku, která by se řešila pouze mezi Barborou 

Wlaškou a Annou Anastazií ze Sulwowa.  

Jen pro připomenutí, jedná se o dvůr, který Ondřej Hostaly koupil roku 1555 od Havla 

z Haber za 800 kop grošů
183

 s tím, že Havlovi bude Ondřej splácet pouze 400 kop grošů a 

druhou polovinu bude splácet konventu u sv. Anny na Starém Městě pražském. Samotné 

splátky měly vypadat následovně: 100 kop grošů měl vždy jednou za rok Ondřej zaplatit 

Havlovi na svátek sv. Lucie (13. prosince) a na Hromnice (2. února) měl Ondřej zaplatit 30 

kop grošů konventu. K tomu všemu je Ondřej Hostaly de Pambio povinen odvádět konventu 

na svátek svatého Jiří (24. března) 3 kopy vajec a na svátek svatého Havla (16. října) 10 

slepic. Tato povinnost se nevztahuje jen na Ondřeje, ale i jeho manželku a jeho další dědice.
184

 

Samotný spor se nejspíše rozhořel v roce 1591, kdy je dochována listina od císaře Rudolfa 

II.
185

 Z této listiny lze vyčíst, že Barbora posílala císaři suplikaci, ve které ho žádala, aby jí 

převorka Anna Anastazie nezabraňovala v přístupu na její dvůr a statek v Radlicích. Císař 

tedy vyslyší prosby a žádá převorku, aby obsahu suplikace vyhověla, pokud ovšem převorka 

má nějakou slušnou omluvu čili důvod, proč Barboru Wlašku na její vlastní dvůr nepustí, tak 

v takovém případě jí může zabránit vstupu.
186

 

Na tento dopis reaguje Anna Anastazie ze Sulwowa 10. května 1591, rovněž dopisem,
187

 ve 

kterém zdůvodňuje svůj spor s Barborou Wlaškou. Cituji: : 

 

„[….]Przednie a neyprwe, zie taz Barbora Wlasska nassi czysarskou milost / 

Omylnie, nestudnie a nepravdivie sprawuge, aby ona takau sprawedlnost k / 

tomu dworu (doniehoz nicz neprziwedla)[…] Jakz w Praze nawykla, w / 

rozpustilosti lehce ziwa byti chtiegicz dopustila. Wicze pohodowanij nezby / 

                                                 
181

 V pramenech se používá dvou variant tohoto jména, a to buď jako Anna Anastazie ze Sulwowa nebo Anna 

Anastazie Sulwová. Já jsem se rozhodl, že budu používat ze Sulwowa, neboť pro tehdejší dobu je taková forma 

jména běžnější. 
182

 Viz NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 1, sign. 19. 
183

 Srv. tamtéž, sign. 14. Viz výše. 
184

 Srv. tamtéž. 
185

 Srv. tamtéž,, sign. 21. 
186

 Srv. tamtéž. 
187

 Viz tamtéž, sign. 22. 
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po hospodarzstwij chodila, a tiemz prziczinamij tyz dwur welmij na / 

skraczenij a vblizenij syrotkuw s welikau sskodau a vgmau od nij Barbory / 

pod spusobem wdowskym a w malych letech skrze pomoczniky gest / 

spusstien.“
188

 

 

Jak vidíme, převorka se hájí u císaře tím, že Barbora Wlaška se plně nestará o své 

povinnosti vůči dvoru i vůči sirotkům po svém manželovi Ondřejovi, což mohou být i další 

děti, které měl Ondřej z předchozího manželství, protože Havel z Haber odkazuje v kupní 

smlouvě dvůr Ondřejovi a jeho manželce Dorotě,
189

 tedy nikoli Barboře. Celá záležitost se ale 

především točí kolem špatného hospodaření na onom poplužním dvoře. Převorka Barboře 

Wlašce vyčítá, že nezaplatila stanovené daně, řádně statek neosela a v neposlední řadě dvůr 

zmenšila, a tím ho nedochovala pro sirotky.
190

 To byla ovšem vážná výhrada, uchování dvora 

v původním rozsahu patřilo k hlavním povinnostem hospodářů. Co se týče tohoto zmenšení, 

převorka zde odkazuje na rozprodání části zemědělské půdy bez toho, aby o tom zpravila 

převorku. 
191

 

Po výčtu veškerých těchto argumentů začíná převorka Anna Anastázie ze Sulwowa 

apelovat na poslušnost, kterou se Ondřej Hostaly de Pambio zavázal konventu a jeho 

představeným. Tento závazek nalezneme již ve výše zmiňované kupní smlouvě z roku 

1555.
192

 Samozřejmé je, že tato poslušnost přechází i na Ondřejovy dědice. Převorka však 

v dopisu císaři především tvrdí, že pokud jí Barbora Wlaška vypoví poslušnost, má právo si 

vzít dvůr zpět pod svoji přímou správu. Převorka k tomu také dodává, že se Barbora necítí být 

podle vlastních slov poslušná vůči konventu, protože je měšťankou, a tím se stává svobodnou 

a ne poddanou konventu.
193

 Zde tedy narážíme na problém výkladu tehdejšího práva, který 

jak uvidíme, se potáhne jako červená nit celým sporem. Z toho důvodu se tedy převorka 

obrací o pomoc na císaře a žádá o jmenování komisařů, kteří by celou záležitost prošetřili a 

nejlépe i vyřešili, a to tím, že by donutili Barboru Wlašku k opuštění dvoru a na její místo 

dosadili člověka, který by se o hospodářství řádně staral.
194

  

Ze srpna roku 1591 se dochovala listina, která ustanovovala tuto komisi. Dovídáme se z ní, 

že komise čítala čtyři členy, kteří byli z měšťanského stavu. V listině se tito členové 
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 Srv. tamtéž. 
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 Srv. tamtéž, sign. 14. 
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 Srv. tamtéž, sign. 22. 
191

 Srv. tamtéž. 
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 Srv. tamtéž, sign. 14. 
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 Srv. tamtéž, sign. 22. 
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 Srv. tamtéž. 
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zavazovali, že bedlivě vyslechnou obě strany sporu a sepíšou jakousi relaci čili zprávu o tom, 

co se dověděli, a pošlou ji zpět císaři.
195

 Jenže hned v další dochované listině z listopadu 

téhož roku nejvyšší purkrabí Adam z Hradce a nejvyšší mincmistr Kryštof Želinský
196

 

intervenovali u císaře a stěžovali si na nedokonalou práci oné komise. Respektive informovali 

císaře o tom, že Barbora Wlaška není vyslyšena ve všech svých stížnostech a výrocích.
197

  

Ustanovením komise a poslanou stížností na její práci se spíše celý spor ještě více vyostřil, 

neboť od této chvíle můžeme nalézt v archivu dva dopisy císaři, ve kterých se obhajuje přímo 

Barbora Wlaška. Tyto dopisy byly odeslány v květnu roku 1592.
198

 Dovídáme se z nich, že 

v roce 1586 Ondřej Hostaly de Pambio přikoupil k výše zmiňovanému dvoru ještě nějakou 

zemědělskou půdu, ze které byl povinen odvádět jisté dávky obilí, žita a ječmene. K tomu 

všemu si jako měšťan Malého Města pražského koupil dům nad Malým Městem za 200 

tolarů, které nejspíše musel nějakou dobu splácet.
199

 A jak vyplývá z těchto dopisů, tak 

Barbora Wlaška pravděpodobně v roce 1590 nebo 1591 ovdověla a zůstala na dvoře 

v Radlicích, pokud nepočítáme nějakou tu čeládku, sama se svým synem Karlem.
200

 Celé 

hospodářství prostě v roce 1591 nezv38da35, a to i z důvodu sucha, o kterém se zmiňuje 

v jednom z dalších dopisů.
201

 Proto se dostala do dluhů, které nemohla ihned splatit. Barbora 

Wlaška se domnívala, že aspoň v ten čas bude k ní převorka, co se týká naturálních dávek 

shovívavější,
202

 ale jak můžeme vidět z pramenů, na to převorka ani nepomyslela. 

Z dalšího pramene
203

 je zřejmé, že císař na tyto dopisy, ani na výše zmíněné obvinění, 

které napadalo objektivitu ustanovené komise, nebral ohled. V červenci roku 1592 vydal totiž 

na základě zprávy, kterou obdržel od komise, své rozhodnutí, které se týkalo celého sporu. 

Podle tohoto rozhodnutí měla Barbora Wlaška rozdělit dvůr, a to na tři díly, z toho dva by 

patřily sirotkům po Ondřejovy Hostaly de Pambio (jedná se nejspíše o jeho dva syny, z niž 

jeden bude syn Karel, kterého měl společně s Barborou), a třetí díl pak má náležet jeho 

vnukovi. V listu se píše k tomuto třetímu dědici, že Barbora Wlaška má vnukovi také zajistit 

vzdělání.
204

 Na základě této informace se můžeme s velkou pravděpodobností domnívat, že 

šlo o potomka třetího syna zmiňovaného Ondřeje, který nejspíše už dříve zemřel. Dále se 
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 Srv. tamtéž, 1, sign. 23. 
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Srv. František PALACKÝ, Přehled saučasný neywyssjch důstognjků a auřednjků zemských i dworských we 

králowstwj českém, Praha 1832, s. 371 a 373. 
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 Viz NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 1, sign. 24. 
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 Srv. tamtéž, sign. 25 a 26. 
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Srv. tamtéž. 
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 Srv. tamtéž. 
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 Srv. tamtéž, sign. 30. 
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 Srv. tamtéž, sign. 25 a 26. 
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 Srv. tamtéž, sign. 27. 
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 Srv. tamtéž. 
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v tomto rozhodnutí píše, že Barbora Wlaška je povinna zaplatit všechny dluhy. Co je ale pro 

Barboru pozitivní, je to, že nemusí opustit dvůr, na kterém, jak víme, se svým synem Karlem 

nadále přebývá. Toto rozhodnutí totiž podporuje dopis Barbory Wlašky, který napsala 

převorce Anně Anastazii ze Sulwowa, ve kterém píše, že podle císařského rozhodnutí se může 

navrátit na dvůr v Radlicích.
205

 

Čekal bych, že tímto rozhodnutím byl spor uzavřen. Jenže podle dalších dostupných 

pramenů mohu říci, že spor byl uzavřen jen na úrovni právní, nikoli mezilidské. K tomuto 

názoru mě totiž vedou další dva dopisy, které Barbora Wlaška, adresovala císaři Rudolfu II.
206

 

V těchto dopisech napřed Barbora opět vysvětluje, proč došlo k jejímu zadlužení. A také zde 

píše, že se snažila o nápravu, jakmile jí to její finanční prostředky, ale i úroda na jejích polích 

dovolila. Z těchto dvou dopisů bych však vyzdvihl ten v pořadí druhý,
207

 který je obsáhlejší. 

V tomto dopise Barbora Wlaška líčí příběh, který se jí stal po vynesení zmiňovaného 

císařského rozhodnutí, a který podle Barbory z velké části zinscenovala právě převorka. 

Jelikož se jedná o příběh velmi zajímavý, domnívám se, že část si zaslouží přímou citaci: 

 

„Yakdž pak gednoho pacholka gmenem Waczlawa przigmi Kulhanka 

ginak Wasska místo Ssaffarze pro zaopatrowanij diedim sem zgednala 

[…]Potom przedem psana nabozna panna przewora s raddami swymi 

složiwsse o mnie praktyku kudyby mne z diediczke sprawedlnosti wywedla a 

toho statku zbawiti mohla, takowau wedle schwalenij nadepsaného 

Waczlawa Wasska pacholka od geho diedicžneho pana sobie za poddaneho 

wygednati raczila a mie k tomu abych geho za manžela sobie pogala, 

napomínala, nutila a przisnosti na mnie miti chtiela. Awssak ya 

rozpominagicze se na poslednij wuoli manžiela meho milého tomu sem 

odpirala a k wuoli panny przewory w poslechnautij nechtiela […]“
208

 

 

Jak jsme se tedy dočetli, tak samotná převorka chtěla na toto císařské rozhodnutí 

reagovat tak, že ho obejde, a to svatbou Barbory s jejím šafářem Václavem Kulhánkem. Anna 

Anastazie ze Sulwowa si tedy byla vědoma toho, že nad Barborou jako vdovou po muži 

z měšťanského stavu nemá žádnou právní moc, a tudíž ji nemůže ze dvora vyhnat. Z toho 

důvodu se tedy nejspíše snažila na Barboru naléhat, aby si vzala muže z nižší společenské 
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 Srv. NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 1, sign. 28. 
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vrstvy, a potom by jí už nic nebránilo, aby dvůr opět převedla pod svoji přímou pravomoc, 

což vyplývá i z vrchnostenských práv.
209

 Nicméně jak vidíme, Barbora odmítla a samotného 

šafáře propustila ze svých služeb bez zaplacení poslední výplaty, kterou podle svých slov mu 

chtěla zaplatit, jakmile na ni bude mít. Proto také na poutní slavnosti v Radlicích k ní Václav 

Kulhánek přišel a požadoval ji o uhrazení mzdy, jenže Barbora mu ji opět nemohla dát. 

Nakonec jak vyplývá z dopisu, seděl šafář na té pouti s ní u společného stolu až do půlnoci. 

Potom se ho ujal syn Barbory Wlašky Karel a v dobré vůli ho dovedl na přespání domů, kde 

mu Barbora v samostatné světnici ustlala na lavici. Této situace však využila podle slov 

Barbory Wlašky panna převorka.
210

 Přečtěme si tedy její výpověď o tom, co se onu noc ve 

dvoře stalo: 

 

„Tak sem ya na odpocžinuti tež ssla. A wtom pak newim bylli g[es]t yaky 

nastrogeny aurzednik Panny s rychtarzem w noczy wskocžilij do dwora geho 

w swietniczy na lawiczy ležieti nassli gsau geho yali do rzetiezu a do 

rzemenij swazali a do Prahy do ssatlawy dowedli. Tak mnie potom 

poslawssy panna przewora do klasstera przygiti rozkazala. Tu z klasstera 

mnie byrzyczy do rzemenij tež wzyti a do ssatlawy przes miesto yako 

zlocžincze westi porucžila yakobych se proti panu Buohu geho m[ilostivym] 

przikazanim cžeho zlého kdy dopustiti gmiela. Weliky posmiech, ditkam mym 

vcžinila. Nemoha k tomu abych toho pacholka sobie wzala prziwesti a dwur 

a diedictwij me muog statek prziprawiti tudy se nademnau wymstila 

neysaucze gegi poddana mocz nade mnau prowedla a ku prawu do 

StarehoMiesta pražskeho tak nawyprazdnienij me dobrze nikda nezmarzile 

czti pocztiwosti a na potupu ditek meych to mi vcžiniti poruczila nemage 

k tomu ziadne przicžiny ani prawa ziadneho […]“
211

 

 

 V tomto úryvku se tedy dočítáme, jak převorka svůj boj o tento dvůr nevzdávala, a 

proto použila násilných prostředků i vězení k tomu, aby Barboru přinutila ke sňatku se 

šafářem Václavem. Jenže, jak Barbora Wlaška zmiňuje, tak k takovému věznění neměla 

převorka žádné právo, což je prokazatelné i tím, že ji na příkaz purkmistra Starého Města 

pražského za nedlouho z vězení propustili. A to s odůvodněním, že se jedná o svobodnou 
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měšťanku, nad kterou nemá převorka žádnou moc.
212

 Závěrem dopisu Barbora Wlaška 

popisuje, jak se cítí ponížená za to vše, co jí převorka udělala a prosí o nějakou nápravu. 

K tomu dodává, jak se snaží po manželově smrti starat, a to jak o hospodářství, tak se snaží 

splatit i všechny dluhy.
213

  

 Co se týče dluhů, na základě dochovaného dokumentu,
214

 na kterém jsou souhrnně 

sepsány peněžní výdaje Barbory Wlašky za rok 1591 a 1592, se například dovíme, že za tři 

vinice vydala Barbora za rok 1591 na platech dělníků jednu kopu zlatých, za robotu na polích 

vydala na platech dělníků jednu kopu zlatých a 6 grošů a konec konců na daních za rok 1592 

musela vydat celé dvě kopy zlatých.
215

 Po přečtení tohoto pramene se domnívám, že Barbora 

Wlaška se snažila svědomitě postarat o hospodářství, které jí zanechal její zemřelý manžel. 

Tuto moji domněnku naprosto potvrzuje pramen z roku 1593,
216

 kdy se opět schází komise 

tentokrát ustanovená z purkmistra a konšelů Starého Města pražského a společně znovu řeší 

celý spor Barbory Wlašky a převorky Anny Anastázie. Tato komise pak dochází k závěru, že 

se sice Barbora Wlaška snaží dobře obhospodařovat dvůr a splácet dluhy, ale bohužel to 

nezvládá.
217

 Komise také nařizuje vyměření tohoto dvoru a následně i činí jeho 

rozparcelování na díly mezi dědice Ondřeje de Pambio.
218

 Nakonec celý spor vyřeší Barbora 

Wlaška sama, kdy část této hospodářské usedlosti prodává jisté Dorotě Pletaysowé, která se 

zavazuje i k zaplacení dluhu vůči konventu, který v roce 1593 činil i s úroky 35 kop 

zlatých.
219

 Toto rychlé ukončení celého sporu není tak překvapivé, jak by se na první pohled 

mohlo zdát. Barbora totiž k tomuto řešení byla dohnána rozhodnutím oné komise, která jí 

nařídila zaplatit dluhy do konce toho roku nebo bude i se svým synem Karlem ze dvora 

vystěhována.
220

 Takže nakonec převorka po dlouhých letech celý spor vyhrála, neboť Barbora 

Wlaška byla nucena pod tlakem úřadů většinu dvora prodat. 

 Tyto spory mezi vrchností a poddanými, řešené často násilnými prostředky, v raném 

novověku nebyly ničím ojedinělé. Důkazem vyhrocených konfliktů jsou například selské 

rebelie z roku 1680, jimiž se zevrubně zabýval ve své publikaci Jaroslav Čechura.
221

 A jak je 

vidět na sporu Barbory Vlašky a převorky Anny Anastázie ze Sulwowa, tak převorka se ve 
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své správě a dohledu nad statky, které jí buď přímo patří, nebo v případě dvoru Barbory 

Wlašky je majitel povinen odvádět konventu dohodnuté peněžní či naturální dávky, chová 

jako většina světských pánů té doby, když jim uniká nějaký ten zisk. Ještě stojí za zmínku, že 

všechny dokumenty týkající se tohoto sporu jsou psány v češtině, že tedy konvent 

komunikoval česky – a česká byla jistě i jeho poddanská vesnice. 

Obecně vzato však musím dodat, že takto dlouhý spor je v historii konventu a jeho 

poddanských statků výjimkou. Konvent aspoň z pohledu dochovaných pramenů ve většině 

ostatních případů neměl problém s odváděním dávek ze svých poddanských vesnic.
222

  

 

4.5 Pe č e o poddane  v dučhovní  oblasti ve vsi Radliče 

K napsání této podkapitoly mě přivedla nepaginovaná kniha O postavení kaple Jana 

Nepomuckého v Radlicích z roku 1721.
223

 Samotná kniha má 23 stran a je napsána česky, 

německy i latinsky. Byla sepsána především jako kniha pamětní, a to sestrou dominikánkou 

Marií Eleonorou Arnoštkou, z blíže neznámého hraběcího rodu,
224

 jejíž otec Jaroslav na 

stavbu kaple významně přispěl.
225

 

Z knihy se dále dovíme, kdo to byl Jan Nepomucký a také je zde latinská zpráva o 

vysvěcení této kaple, které se konalo 4. března roku 1722. Této úlohy se zhostil sám pražský 

arcibiskup František Ferdinand Khünburg a přítomny této slávy byly samozřejmě i mnišky 

z konventu u sv. Anny ze Starého Města pražského.
226

 Poté jsou v knize obsaženy účty, ve 

kterých je napsáno, že zámečník si nechal za svoji práci zaplatit 75 zlatých, truhláři 28 

zlatých, sklenáři 12 zlatých a 59 krejcarů. Následuje inventář, v něm se dovíme, že 

evangelium se zde nachází v jednom výtisku,
227

 misál ve dvou výtiscích, jeden v novém, 

druhý ve starém, kancionál je zde rovněž jenom jeden, alba pro kněze se zde nachází také 

jenom jedna atd.
228

 Jak účty, tak inventář se zde nacházejí ve dvou jazykových mutacích (v 

češtině a němčině).
229

  

Zajímavý je i další přípis za rok 1742, ve kterém jsou rozepsány jednotlivé mše, které 

v kapli celebrovaly, a to po jednotlivých měsících a dnech. Na závěr tohoto soupisu je 

napsáno, že při těchto mších se souhrnně za rok vybralo 700 zlatých, které připadly konventu 
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dominikánek, ale kdo si zadával mešní intence nebo kolik lidí bylo na jednotlivých mší 

přítomno, to zde není zaznamenáno.  

V poslední části knihy se nacházejí jmenovací dekrety pro kněze, které vydali pražští 

arcibiskupové od roku 1736 do roku 1756, a tím je jmenovali do funkce kaplanů v Radlicích. 

Vždy toto jmenování rovněž proběhlo s určitým dobrozdáním mnišek dominikánského 

konventu.
230

 Je otázka, zda toto dobrozdání bylo formální záležitostí anebo nikoli. To 

znamená, že kdyby daného kněze dominikánky neschválily, tak by ho arcibiskup nejmenoval. 

Tato role mnišek je mi zatím nejasná. Spíše se přikláním k tomu názoru, že hlas dominikánek 

měl v instalaci kaplana určitou váhu. Přece jen, dominikánky v Radlicích fungovaly i jako 

pozemková vrchnost. 
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5. Konceptuální kázání v konventu u sv. Anny 

5.1 Homiletika obečne  

Kázáním jako svébytným literárním žánrem se ve svých monografiích zabývali 

především, jak jsem již v úvodu této práce předeslal, Miloš Sládek,
231

 Michaela 

Horáková
232

 nebo Hana Kusáková.
233

 Z těchto monografií si tedy můžeme učinit 

představu, jak obecně homilie vypadala. Z jiné perspektivy, tj. oblasti ženských řádových 

komunit, a to především z pohledu historického kontextu, se kázání věnovala velmi 

výrazně také již zmiňovaná V. Čapská.
234

 

Homilie se pronášela buď přede mší, nebo po mši, a tak se kazatelé museli snažit, aby 

například nepromlouvali před poloprázdným kostelem. Proto jsou bohoslovci dodnes 

vyučováni jak v rétorice, tak v homiletice. Rovněž potridentská církev zavedla tzv. 

kazatelskou licenci, což v praxi znamenalo, že mohli kázat jen ti kněží, kteří k tomu měli 

oprávnění. Toto ustanovení platilo až do druhého vatikánského koncilu (1962–1965).
235

 

Sám však nevěřím tomu, že by mohlo kázat pouze několik vyvolených, takovou přednost 

si mohli dovolit řádoví kněží, ale ne diecézní, kteří často měli na starosti jednu či dvě 

konkrétní farnosti, ve kterých museli lidem zabezpečit veškerý duchovní servis. 

Teď se tedy podíváme na homilie z onoho literárně-historického kontextu. Podle M. 

Sládka se v raném novověku můžeme setkat se dvěma, dalo by se říct, svébytnými 

literárními proudy. Ten první již pochází ze středověku a nazývá se podle dnešní 

terminologie jako humanistický, klasický nebo ciceronský styl. Čili v těchto kázáních se 

kladl důraz na antické vzory a výstavbu řeči samotného kazatele. Cílem těchto promluv 

bylo především laické věřící seznámit s učením římskokatolické církve.
236

 Humanistický 

kazatel chtěl své publikum pouze poučit, bohužel se však při svém výkladu nezabýval tím, 

jak lidi zaujmout či pobavit tak, aby si lidi pro své kázání získal. 

Druhý proud se dnes nazývá konceptuální, barokní či manýristický styl. Ten naopak 

kladl důraz na umělecko-zábavnou stránku tak, aby publikum nejenom poučil, ale i 

pobavil.
237

 Právě těmto promluvám se budu více věnovat v této kapitole. 

  

                                                 
231

 Viz výše. 
232

 Tamtéž. 
233

 Tamtéž. 
234

 Tamtéž. 
235

 Tyto informace předkládám na základě rozhovoru s P. Janem Regnerem SJ, uskutečněného 25.2.2015. 
236

 Srv. Miloš SLÁDEK, (ed.), Svět je podvodný verbíř, Praha 2005. 
237

 Srv. M. SLÁDEK, Svět, s.27–28. 



47 

5.2. Končeptua lní  ka za ní  

 Samotné konceptuální kázání je především založeno, jak už z názvu vyplývá, na konceptu, 

což je slovo odvozené z italského concetto, pojmu znamenajícího překvapivý nápad, 

v duchovní oblasti může jít i o tzv. hlubokou myšlenku, která je naznačená samotným 

Duchem svatým. Konstrukce tohoto konceptu spočívá na třech hlavních částech: 1) 

podklad daný úryvkem z Písma svatého, 2) duchaplné rozvinutí myšlenky pomocí 

vlastního intelektu kazatele a 3) potvrzení své vlastní teze ve výroku některého 

z církevních otců či antických učenců.
238

 Mimo to samotné homilie obsahovaly i spoustu 

dalších odkazů jak na Starý, tak Nový zákon, přičemž ze Starého zákona se nejvíce 

citovalo z tzv. pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry a Knihy přísloví. Z Nového zákona pak 

citace pocházely především z evangelií, epištol sv. Pavla a knihy Zjevení neboli 

Apokalypsy sv. Jana.
239

 Jinak kněží využívali nejrůznějších slovních hříček, básnických 

rýmů atd.
240

 V praxi si toto kázání můžeme představit tak, že na úvod kněz přečetl úryvek 

z Bible a snažil se o jeho výklad pomocí nejrůznějších připodobnění, srovnání s jinými 

biblickými texty, s výroky církevních otců či s hagiografií některých světců. Samotný 

kazatel u toho často využíval i svých vlastních rétorických schopností, to znamená, že si 

pohrával s hlasovým zabarvením nebo tónem některých svých výroků.
241

 Toto všechno 

činil hlavně ze dvou důvodů, aby věřící vzdělal v církevním učení, ale zároveň i pobavil. 

Takže konceptuální kázání mělo hodně co do činění jak s literárním uměním, tak i se 

zábavou jako takovou. Neboli, jak mi řekl krásně jeden kněz: „Lidé v té době neměli rádio 

ani televizi, a tak pro ně bylo jistým pobavením i nedělní kázání.“
242

 

 

5.3 Ka za ní  v konventu u sv. Anny 

Než se pustím do rozboru jednotlivých kázání, rád bych naznačil, podle jaké metody se 

na tyto homilie budu dívat. V. Čapská ve svém článku Misionářky mikrosvěta ukázala 

několik styčných témat, která tvořila zpravidla každou promluvu určenou dívce, která se 

rozhodla žít zasvěceným životem v klášteře. Prvním z nich je otázka klauzury, na jejíž 

dodržování bylo od tridentského koncilu pohlíženo se značnou přísností ze strany 

církevních autorit.
243

 Dalším okruhem námětů je otázka rodiny či rodinného zázemí 
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kandidátky. To znamená, že jednotliví kazatelé v tomto bodě rozebírají „ušlechtilost“ a 

urozenost dané rodiny a to pomocí rodinných erbů nebo tzv. rodových hrdinů.
244

 Poslední 

styčné téma, se kterým se kněží v kázáních potýkali, je charakteristika života v klášteře, 

která je na rozdíl od předchozích bodů velmi rozmanitá, neboť zde každý kazatel tento 

život přirovnává k různým obrazům. Jeden mluví o věčném vězení, druhý hovoří o 

znovuzrození a novém životě atd.
245

 Zde jsem tedy nastínil nejčastější náměty kázání, jež 

ve svém výkladu nejvíce sledovala V. Čapská. Tato témata budu ve svém výkladu také 

akcentovat, ale zároveň se budu snažit dívat se na daná kázání i z literárního či duchovního 

hlediska. 

Ve strahovské knihovně se nachází přinejmenším pět kázání, která jsou určena mniškám 

dominikánského konventu na Starém Městě pražském. Jedná se o promluvy určené pro 

Magdalénu Lucii Ludmilu Hýzrlovou z Chodů, Ludmilu Markvartovou z Hrádku, Marii 

Josefu Millesimo—Caretto, Johanu Agnes Baptistinu Minetti a Marii Elisabeth Sidonii ze 

Salm. Toto číslo sice nemusí být konečné, ale oproti velkému počtu kázání určených 

sestrám z řádu sv. Voršily, která jsou zastoupena v jednotlivých konvolutech, jsou tato 

kázání žebravých mnišek mnohem méně početná (viz také výzkum Čapské). Tuto 

disproporci si vysvětluji právě kontemplativnějším způsobem života dominikánek, který 

vyžadoval jisté ticho a klid, takže snad nebylo tak rozšířeným zvykem řádu, aby se při 

různých konventních slavnostech pronášela kázání. Zdá se, že ani např. u cisterciaček 

nebyla tato kázání tak častá.
246

 Rovněž záleželo na ochotě rodiny oné mnišky, jestli kázání 

nechá vyjít tiskem či nikoliv. Další faktor byl, zda vůbec dala rodina tento výtisk konventu. 

Mohlo se i stát, že homilie zůstala součástí rodinného archivu. V neposlední řadě se tato 

kázání mohla ztratit při rušení tohoto konventu za vlády Josefa II. roku 1782.  

Nalezená kázání byla pronášena nejspíše při oficiálním přijetí dívek mezi ostatní 

řeholnice, alespoň tomu napovídá jejich obsah. Všechny tyto homilie jsou psány 

v německém jazyce, což byl jazyk tehdejších elit, nasvědčuje to tedy, že rodiny mnišek, 

které nechaly kázání později vytisknout, byly buď ze šlechtického stavu, nebo z okruhu 

majetnějších měšťanů. Přestože jsou napsána v němčině, tak u biblických citací a výroků 

církevních otců se nejdříve dodržuje jejich latinská podoba, která se však následně 

doslovně či přibližně přeloží do němčiny tak, aby byl vystižen smysl daného výroku. 
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Každá citace je také doplněna poznámkou či odkazem pod čarou nebo po straně. Co se 

týká výběru kazatelů, tak ve většině případů se setkáme s nějakým dominikánem, což je 

pochopitelné, ale i zde existují výjimky, například jedno kázání, které jsem si nechal pro 

bližší rozbor, sepsal jezuitský kněz.
247

 I tento výběr záležel s největší pravděpodobností na 

rodině mnišky. 

 

5.4 Libeřtas filiořum Dei / Svoboda synu  Boz í čh 

Takto se jmenuje kázání určené Ludmile Markvartové z Hrádku, kterého se budu 

primárně v této podkapitole držet, protože bych na něm chtěl ukázat ona styčná témata, o 

kterých mluví V. Čapská ve svém článku, a do toho zakomponuji i své postřehy k těmto 

tématům ze tří dalších kázání. Při jednotlivých citacích používám svého vlastního českého 

překladu. 

Všechna kázání mají svůj název, který vychází většinou z konkrétního biblického 

úryvku, jenž je napsán latinsky a hned poté německy nebo homilie je pojmenována 

vlastním názvem, který však rovněž vychází z ústředního biblického verše. Tak je tomu 

například u promluvy určené pro Marii Elisabeth Sidonii ze Salm, jejíž homilie má 

německý název: Haus der Heiligung und Herzligkeit (Dům posvěcení a srdečnosti). Dá se 

říct, že každý tento název či úvodní biblický úryvek nastiňuje celý koncept kázání, čili 

čemu se bude kazatel především věnovat.  

Z úvodní strany kázání vždy zjistíme spoustu základních informací: Pro představu tedy 

cituji v překladu úvodní stranu kázání pro Ludmilu Markvartovou: 

 

„Svoboda synů božích / V duchovním uzavření kláštera / postavená vůči 

trojímu nevolnictví světa / které pochází / z touhy masa / z touhy očí  

ze zpupnosti života. Při duchovním vstupu a obláčení 

dobře [a] šlechetně narozené dívky 

Ludmily Josefíny Františky Markéty Markvartové z Hrádku 

nyní ale / sestry Marie Karoliny Ernestiny od sv. Vavřince 

Ve vysoce ctěném panenském klášteře a konventu sv. Anny svatého řádu sv. otce 

Dominika na Starém Městě pražském / 18. měsíce srpna v roce 1721 
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představená tomuto vysoce šlechtickému shromáždění od P. Leopolda Klezla, 

kněze kazatelského řádu a toho času skutečného růžencového kazatele u sv. 

Marie Magdalény na Malém městě pražském. 

Vytištěno v královském Starém Městě pražském u Johana Václava Helma.“
248

 

 

Z tohoto úvodu se především dozvíme, a to u všech kázání, pro koho byla promluva 

především napsána a vytištěna a při jaké příležitosti byla pronášena, a zároveň kdo je 

autorem homilie. Když se tedy podíváme konkrétně na citovanou úvodní stranu, zjistíme, 

že homilie byla napsána v rámci významné události života Ludmily Markvartové, což pro 

ni i její rodinu bylo oficiální přijetí do společenství dominikánských mnišek v konventu u 

sv. Anny. Ostatně všechna kázání nalezená ve Strahovské knihovně se zabývají stejnou 

událostí. Ještě bych rád upřesnil, že podle mého názoru se nejedná o vstup do konventu 

jako takový, ale právě o ten okamžik, kdy má dívka obláčku, neboli poprvé obléká řeholní 

šat. Domnívám se totiž i na základě prozkoumaných kázání, že dívky do konventu již 

vstoupily před nějakou dobou a v tomto období si zkoušely, co to vlastně znamená být 

dominikánkou. Jakmile tato doba skončila, dívka se rozhodla, zda v klášteře zůstane či 

nikoli. Domnívám se tedy, že to není zrovna přesný termín, když se mluví o promluvách, 

které vznikly při příležitosti vstupu do konventu, tak jak o tom například hovoří, V. Čapská 

ve svém článku.
249

  

Další, pro nás důležitá informace z úvodní strany kázání, je jméno kazatele, který 

promluvu napsal a s největší pravděpodobností i pronesl. V případě Ludmily Markvartové 

to byl jistý Leopold Klezl, kněz dominikánského řádu a růžencový kazatel – bohužel se mi 

zatím nepodařilo přesně zjistit, co tato funkce znamenala. I ostatní tři kázání sepsali 

dominikánští kazatelé. Vyvstává tedy otázka, jestli daní kněží své promluvy zhotovují na 

základě objednávky dívčiny rodiny nebo je kazatel pozván od převorky konventu. Já se 

v tomto ohledu domnívám, že šlo možná o jistou spolupráci rodičů a převorky. 

Ostatně jedním z dalších styčných bodů kázání podle V. Čapské je reprezentace rodiny: 

 

„Ona [Ludmila Markvartová] sama chtěla dát přednost podřízenosti před 

svobodou, Naučila se to snad ze svého rytířského rodového erbu, v kterém tato 

prastará rodina jejího milostivého pana otce má zlatou mříž? Vzkřísil snad 

častější pohled na tuto zlatou mříž v jejím slabém srdci [to] lásku k železné 
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mříži duchovní klášterní klausury nebo uzavření? Sama ona musí vědět, 

milostivá slečna, že i když je v jejich rodném otcovském rodovém erbu zlatá 

mříž, tak tato mříž v červeném poli má ukázat, že hrdinka, která vzešla z tohoto 

šlechtického domu ,[kde] častěji se svou krví barvy růží zabarví zemi, aby 

uchovala svobodu urozené otcovské země. Tak již v roce 1292 Waltherus z 

Hrádku v Markrabtství moravském zastával úřad vrchního zemského 

hejtmana
250

 (jako první po prvním moravském zemském hejtmanovi Jaroslavu 

ze Šternberka),
251

 a to slavně stejně jako statečně.“
252

 

 

Jak zde vidíme, kazateli šlo především o reprezentaci samotné rodiny, proto v každém 

kázání pro dominikánky nalezneme takovouto chvalořeč na rodinu dané dívky. 

Z dostupných materiálů bych dokonce řekl, že rodina to možná v některých případech 

jakoby dala knězi příkazem, aby co nejvíce vyzdvihoval statečnost, zbožnost či jiné ctnosti 

jejich předků. Tak je to alespoň vidět na kázání určeném pro Marii Josefu Millesimo – 

Caretto.
253

 Popis samotných hrdinských skutků a vyzdvihování jejich dalších ctností zabírá 

kazateli Josefovi Kolserovi celé tři strany.
254

 Tento fakt nahrává otázce, která se týká platby 

za tyto promluvy. Tedy na základě této skutečnosti se domnívám, že rodiny dívek platily 

knězi za homilii nemalé peníze, ba není ani vyloučeno, že třeba někteří rodinní příslušníci 

aktivně zasahovali do tvorby oné promluvy, i když tato hypotéza se mi zdá jako méně 

pravděpodobná. 

Posledním, ale vlastně z duchovního hlediska nejdůležitějším tématem, kterým se 

kazatelé v těchto promluvách zabývali, byl jakýsi popis zasvěceného života, pro který se 

dívka rozhodla. Tento popis vycházel z úvodní biblické citace, která ostatně byla 

odrazovým můstkem a centrálním bodem pro celé kázání. V homilii pro Ludmilu 

Markvartovou se v této části kázání dovídáme například toto: 
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„[…] zamilovaná duše svého milovaného ženicha nenajde jinde jistěji než za 

zdí svých uzavřených cel, všude tam / kde je jí dovoleno s cudným půvabem 

svého jemného srdce ho obejmout, jemu se k nohám vrhnout, niterně se [s 

ním] sjednotit a s vášnivými vzdechy lásky zkusiti malou ochutnávku těchto 

nebeských potěšení, která jen ti mohou okusit, kteří jsou úplně osvobozeni 

od tužeb hanebného těla. Právě tuto svobodu, která zde vede ke svatbě 

neposkvrněného beránka, hledá dnes naše urozená slečna v klausuře, 

v tomto klášteře.“
255

 

 

Jinými slovy řečeno Ludmila Markvartová se bude v zasvěceném životě, pro který se 

rozhodla, setkávat se svým milým – Kristem nepřetržitě každý den, a to i přestože bude 

uzavřena od okolního světa. Avšak zde ji čeká daleko lepší život než mimo klášterní mříže. 

Dá se říct, že tento pohled, kdy je vyzdvihován život řeholní na rozdíl od světského života, 

je určující ve všech čtyřech kázáních, i když je tento motiv vždy vykládán trochu jinak. 

Například v kázání pro Magdalénu Hýzrlovou z Chodu kazatel Vavřinec Karel Brückner 

přirovnává život v klášteře k určitému předstupni Nebe,
256

 v kázání určeném pro Marii 

Josefu Millesimo – Caretto kněz Josef Kloser zase mluví o tom, že daná dívka si vybrala 

život hodný jakési duchovní šlechtičny
257

 atd. Z toho se dá ostatně odvozovat i mentalita 

tehdejší barokní společnosti, která vyzdvihovala lidi žijící zasvěceným životem před 

křesťanskými laiky, neboť je považovala za jakési „lepší“ křesťany.
258

 

I když každé z těchto čtyř kázání má jinou strukturu, tak se v podstatě drží daných 

schémat vysledovaných V. Čapskou.
259

 Rozdílnost těchto kázání je v protěžování 

jednotlivých témat, respektive jeden kazatel více mluví o rodinné historii, druhý se zase 

spíše zaměřuje na danou dívku a na její budoucnost, pro kterou se rozhodla. Nakonec je 

zde otázka, jestli ono vytištěné kázání bylo knězem proneseno v celém rozsahu nebo, a to 

se mi zdá jako pravděpodobnější varianta, kazatel mluvil na základě aktuální atmosféry, 

která vznikla při obřadu, přestože se nejspíše do určité míry držel připraveného kázání. 

Tuto variantu podporuje i fakt, že homilie mohla obsahovat i přes dvacet stránek. Rovněž 

se nedozvíme, zda kázání bylo proneseno veřejně či jen před mniškami konventu a rodinou 
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dívky. V této věci se však přikláním k názoru, že promluvy byly pronášené v přítomnosti 

dívčiny rodiny, jejich příbuzných a možná i vážených podporovatelů kláštera. 

 

5.5 Neueř Himmel und neue Eřd / Nove  nebe a nova  zeme   

Tak se jmenuje kázání určené Johaně Agnes Baptistině Minetti řeholním jménem Anna 

Marie od svatého Vavřince, které je samo o sobě dosti specifické ve srovnání s předešlými 

čtyřmi kázáními, proto mu věnuji samostatnou podkapitolu. Hned první rozdíl můžeme 

spatřit na úvodní straně, neboť tuto promluvu sepsal jezuitský kněz P. Václav Nerlich a 

nikoli dominikán. Proč tomu tak je, to se bohužel můžeme jen domnívat. Tento fakt však 

podle mého názoru ukazuje na zavedenou praxi, kterou jsem již výše zmiňoval, tedy že 

kazatele si zaplatila rodina dívky, jíž bylo kázání určeno. Z tohoto důvodu se domnívám, 

že P. Nerlicha sama rodina Minettiů znala. A pokud přistoupíme na tuto teorii, pak 

vyvstává otázka, kde jej rodina poznala? 

 Odpověď bychom snad mohli dostat v historii, popřípadě společenském postavení této 

rodiny. Bohužel jsem však o tomto rodu nenašel žádnou zmínku ani v Ottově
260

 ani 

Riegrově slovníku naučném.
261

 Snad jediná ucelená zpráva o této rodině je v publikaci 

Petra Maška,
262

 kde se dozvíme, že se jedná o italský rod pocházející z Milánska, který se 

v osobě obchodníka Laurenze Minettiho usídlil v Praze. Později jeho vnuk Johann Baptista 

Minetti byl povýšen do českého rytířského stavu a jemu také patřily vesnice Branišov u 

Humpolce a Větrný Jeníkov. Po úmrtí jeho syna Petra, jenž byl bezdětný, byl veškerý 

majetek tohoto rodu odkázán Vlašskému špitálu v Praze na Malé Straně.
263

 Jaký byl vztah 

Minettiů k tomuto špitálu, nám snad nejvěrohodněji ukazuje diplomová práce Jana Oulíka, 

kde nacházíme informaci o jistém Jakubovi Minetti, který roku 1647 byl rektorem 

Vlašského špitálu spadajícího pod Vlašskou kongregaci, jejíž členové byli Italové trvale 

usídlení v Praze.
 264

 Sídlem této kongregace byla Vlašská kaple, jež byla součástí areálu 

pražského Klementina, kterou spravoval jezuitský řád.
265

 V tomto kontextu je i 

pochopitelné, proč si rodina Minettiů zaplatila při oficiálním přijetí své dcery Johany 

Agnes mezi ostatní dominikánky jezuitského a ne dominikánského kazatele. 
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Zaměřme se teď na rozbor tohoto kázání, a to jak po stránce historické, literární, tak i 

duchovní. P. Nerlich celé kázání uvozuje latinským citátem z knihy proroka Izajáše: „Ecce 

ego creo caelos novos et terram novam (Iz 65, 17)“
266

. Tento citát se prolíná pak celým 

kázáním, jako motto pro mnišku, která má žít zasvěceným životem. Co je velmi zajímavé 

pro celé toto kázání, je jeho polytematičnost, ale zároveň bych řekl i jistá slovesná 

dynamičnost, která poukazuje na kazatelovu sečtělost. Všechna témata odkazují především 

na duchovní život zasvěcené osoby, a rovněž je bráno v potaz i rozhodnutí, které chce 

učinit Johana Agnes Minetti, tedy stát se jednou z řeholnic konventu dominikánek. 

V následujícím textu bych rád některá témata rozebral.  

Prvním z nich je osobnost svatého Dominika: 

 

„Zasadil Bůh hvězdu na čelo sv. Dominika, aby svět mohl pochopit, že svatý 

Dominik je oko nebes, a byl stvořen, aby viděl více nebeské věci než světské. 

Proto mu Bůh dal vedle dvou očí tělesných ještě jasné nebeské oko na čelo. 

Mně napadá výjimečné znamení velké blaženosti: kde se nechala zpozorovat 

nebeská záře, tam se určitě ukrývá poklad. Tam se sklání nebe k zemi a 

ukazuje, jak svatý Dominik už v kolébce si zasloužil, být uctíván s nejhlubší 

úctou. Soudím, že svět nebyl předtím tak lehce ve znamení dobré hvězdy, jako 

když mu byl dán sv. Dominik jako zvláštní pomocník. To je znamení služebníka 

na čele stejné jako to, s nímž jsou na čele označeni služebníci Boží. Znamení 

Boha živého (Zj 7,3).“
267

 

 

Sv. Dominik je zde přirovnáván k hvězdě. K hvězdě, která ukazuje směr, světlo a 

zároveň hvězdou, je rovněž označen každý boží služebník, neboť jak se dovídáme 

z Apokalypsy: „A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce, v ruce držel pečetidlo 

živého Boha. Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených.“
268

 

Z tohoto úryvku tedy kazatel především čerpá. Tím také sv. Dominika jednoznačně 

vychvaluje a poukazuje na jeho nesporné přednosti, kterých dosáhl ve své kazatelské i 

kněžské službě. Tento motiv, jenž se točí kolem sv. Dominika jako zářící hvězdy, vydrží P. 

Nerlichovi na několik stran. Zde je krásně vidět rozvíjení konceptu o nová podobenství (sv. 
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Dominik je hvězda první velikosti, je polárkou, je označen hvězdou na čele atd.).
269

 

Zároveň zde můžeme vidět i jeden z dalších paradoxů, kdy člen jezuitského řádu 

vyzdvihuje ve svém kázání zakladatele jiného řádu, což je dosti neobvyklé, ale vzhledem 

k tomu, že homilie byla pronesena na půdě dominikánského kostela, je tento fakt naprosto 

pochopitelný. Kazatel ale i v tomto výkladu dává znát, že je jezuitou, protože využívá 

životopisná data sv. Dominika podle životopisu, který sepsal Nerlichův spolubratr P. Petrus 

Ribadeneira.
270

  

V kázání je vyzdvihována i role Panny Marie, a to především pro její panenskou čistotu, 

ale také mateřskost: 

 

„Maria matka toho, který je otec všeho stvoření. Matka takového syna, nad 

nějž také Bůh otec nemá žádného lepšího. Plodná matka a zároveň čistá 

Panna. Matka žádného jiného syna, než kterého sama chtěla. Nechtěla mít ale 

žádného jiného [syna], než který by byl zároveň synem Božím. Kdo mi může 

nyní říct, co je větší zázrak? Zda to, že Bůh zrodil syna, který je také Bohem? 

Nebo že [lidské] stvoření přijalo právě téhož Boha a zrodilo [ho]?“
271

 

 

Nejenomže P. Nerlich poukazuje na panenskou čistotu a bezhříšnost Panny Marie, ale 

tímto dává také jakýsi jasný cíl či ideál, který by dívka po svém rozhodnutí stát se řeholnicí 

měla mít stále před očima, tedy snažit se být jako Panna Maria. 

V citovaném textu se kazatel podle mě dotýká i role Panny Marie jako matky. Osobně 

v té řeči vidím spíše oslavu ženy jako takové, než jen oslavu Panny Marie. Žena je totiž 

pro středověkou i raně novověkou společnost ta, která má své poslání především 

v přivádění dětí na svět, v jejich následné výchově, a přitom zůstává jakoby v ústraní. 

Možná si pomyslíme, jak souvisí tento obraz matky s dívkou, která se rozhodla žít 

v celibátu. Když si tento obraz ale srovnáme s posláním dominikánských mnišek, které 

vznikly především proto, aby byly modlitební oporou v poslání dominikánských bratrů, 

pak zde vidím jistou paralelu v pečovatelské roli. Matka se totiž stará především o 

pozemské potřeby svého dítěte či své rodiny. Mniška kontemplativního řádu se zase stará o 

věci, řekněme, duchovní. A v promluvě P. Nerlicha se mi jeví, že on vidí v Panně Marii 
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ženu, která ve svém životě dokázala plně skloubit a naplnit obě tyto starosti, jak o věci 

pozemské, tak o věci duchovní. 

Rád bych zde upozornil ještě na jeden moment, který vystihuje, že se jedná opravdu o 

jezuitské kázání, protože P. Nerlich hovoří o Panně Marii jako o té, která je od svého 

narození počata bez poskvrny dědičného hříchu.
272

 Toto církevní dogma bylo schváleno 

papežem Piem IX. pro celou západní církev až roku 1854. Tím byl stanoven i den, kdy si 

toto dogma církev připomíná, což je 8. prosince.
273

 Předtím se však tento svátek pouze 

postupně prosazoval. Ve středověku se k němu hlásili františkáni, ale dominikáni ho 

odmítali. V raném novověku ho například opět prosazovali jezuité, ale i rakouský císařský 

dvůr.
274

 V tom je vidět i celá ta zvláštnost kázání, které je proneseno v jasně jezuitském 

duchu, což na půdě dominikánského řádu zní v této době opravdu prapodivně. 

Pro P. Nerlicha však Panna Marie není jediným vzorem svatého života, neboť následuje 

výčet světců, kteří svým životem oslavili Boha 

 

„O šťastná a blažená Anno Marie od svatého Vavřince! Která jsi nejen svět, 

ale i sebe samu s tělem a duší, s pamětí, rozumem a vůlí, které jsou více než 

tisíc světů, položila Kristu k nohám. To je totéž, co vidíme v Janově 

apokalypse: To těch 24 starců snímá koruny ze svých hlav a klade je Bohu k 

nohám.
275

 Jak pak na krátko Jan viděl Krista: A na hlavě mnoho jeho 

čelenek.
276

 Proč ale? Vítězně vyjel, aby dobýval.
277

 Ale už ne ve vlastní osobě, 

nýbrž ve svých věřících, všeho věku, obojího pohlaví, vší důstojnosti, všech 

stavů. Zvítězil Petr svým křížem, Pavel svým mečem, Vavřinec svým roštem, 

Štěpán svými kameny? Kristus triumfoval v Petrovi, Pavlovi, Vavřincovi, 

Štěpánovi. Zvítězili Florillus, Pancratius, Agapitus, Venantius ve svých 

mladých letech? To Kristus triumfoval v rozpuku let. Zvítězili Cusignius, 

Dorotheus, Simeon ve svém stoletém věku? Kristus triumfoval ve věku šedin. 

Zvítězili Mauritius, Florián, Šebestián se svými druhy ve zbrani? Kristus 

triumfuje ve vojácích. Zvítězili Apollonius a Arsenius? Kristus triumfoval v 
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rádcích. Vítězily Kateřina a Barbora, Anežka a Lucie, Uršula s jedenácti tisíci 

pannami? Kristus triumfuje i ve svobodných pannách […]“
278

 

 

P. Nerlich v tomto výčtu světců používá příkladu tzv. prvotních mučedníků a 

mučednic,
279

 kteří pocházeli z nejrůznějších společenských vrstev a postavení. Jakoby 

chtěl Johaně Agnes Minetti říct, že samotné svatosti může člověk dosáhnout v jakékoliv 

životní roli. Podle mého názoru v této chvíli však kazatel bere v potaz i ostatní přítomné a 

vyzývá je k tomu, aby se každý z nich snažil o osobní svatost.
280

 Otázkou zůstává, proč 

kněz zvolil pro ukázku svatosti výčet těchto světců? Jednoduchá odpověď na tuto otázku 

prakticky neexistuje. Není ani vyloučeno, že P. Nerlich chtěl ukázat, jak je vzdělaný, či jak 

dobře si připravil kázání. Zajímavé je ostatně i to, že nemluví o Anně jako patronce 

konventu a zároveň oné jeptišky 

Dalším specifikem této promluvy je minimalizování informací o rodinné historii a jejím 

společenském postavení. Těmito záležitostmi se zabývá jediný odstavec:  

 

„Ona [Johana Agnes] chce svoji věrnost složit před svými rodiči, kteří při 

záchraně slavné a vzácné Ambrosiánské knihovně v Mainlandu [Milán] dostali 

připnuté tři zlaté hvězdy. To kvůli podobnému prokázání věrnosti a 

velkorysosti. Ty sama pak chceš býti sněhobílou fenkou s hořící pochodní, a tím 

se připojit k poslání sv. Dominika. Létající černý orel se chce k této učenosti a 

svatosti rozletět.“
281

 

 

P. Nerlich se nejspíše v úryvku zmiňuje o rodinném erbu Minettiů. Můžeme si ho 

představit tak, že jsou na něm vyobrazeny tři zlaté hvězdy a létající orel. Tento erb je poté 

srovnáván s jedním z erbů dominikánského řádu. Jedná se o stříbrnou špici, do níž je 

vložená červeně vázaná kniha, na které sedí černý pes, držící v pravé tlapě modrou kouli a 

v tlamě hořící pochodeň. Nad psem je palmová ratolest a lodyha lilie navzájem zkřížené a 

přecházející do černých polí štítu. Vše je převýšeno zlatou osmihrotou hvězdou. Štít je 

podložen stříbrno – černě čtvrceným liliovým křížem, na němž je zavěšen růženec, a na 

jehož horním rameni spočívá zlatá koruna s devíti perlami, jedná se o tzv. heraldickou 
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hraběcí korunu. A nad korunou je devíza Veritas.
282

 Z toho tedy P. Nerlich vychází a 

vysvětluje na rodinném i dominikánském erbu jisté podobnosti. Přičemž první se týká 

zlatých hvězd, což je snad i pochopitelné. Druhou je pak podle mého názoru odvaha, která 

je vyobrazena ve zvířatech, konkrétně v psovi a v orlovi. Z toho pak kazatel učiní 

podobenství, kdy z Johany Agnes činí bílou fenku, která se chce odvážně připojit k poslání 

sv. Dominika. A k tomuto poslání ji jakoby přivedl černý orel, který se chtěl 

k dominikánské učenosti a svatosti rozletět. 

Rád bych také poukázal na stěžejní téma celé homilie, jež je, jak název napovídá, „Nebe 

na zemi,“ a které je, zdá se mi, lépe zpracováno, než v předešlých čtyřech kázáních. Toto 

samotné slovní spojení se v textu objevuje celkem jedenáctkrát a samotné slovíčko nebe až 

devětatřicetkrát. Z toho je vidět, jak si kazatel s tímto ústředním tématem doslova pohrál, 

najdeme ho zde totiž v různých obměnách či podobenstvích, pro které P. Nerlich využívá 

již několikrát zmiňovaných dostupných prostředku, tedy Písma svatého a výroky 

církevních otců. Abychom si to lépe představili, vybral jsem následující tři úryvky:  

 

„Toto je nebe na zemi, jak to svatý Bernard tvrdí: 

Vy, kteří bydlíte na nebesích spíše než v celách, kteří jste od sebe odvrhli celý 

svět, jste se zcela uzavřeli s Bohem. Co se totiž děje v nebesích, to se děje i 

v celách. Copak to je? Mít prostor pro Boha. Vy bydlíte spíše v nebi než ve 

svých celách. Celý svět jste od sebe oddělili a uzamkli jste se sami s Bohem 

samotným. Co nachází člověk v nebi, nachází člověk ve vlastních celách. Co je 

to? Služba Bohu, chvála Boha, láska k Bohu, užívání Boha. Takže chtějí 

duchovní panny být domicella,
283

 já to chci rozdělit a říkat Domi cella, to jest 

doma v cele. Doma v cele, osamělý, uzavřený chrám sv. Ducha, láska k srdci 

Ježíšovu. Vyjdou ony tu a tam ven, aby načerpaly čerstvý vzduch, ony jsou 

Domiportæ.
284

 Nesou si domeček, jako šneci a želvy, které nesou pořád klášter 

a celu s sebou. Vystrčí občas hlavu trochu ven k oknu, tam vane světský vítr, ale 

stáhnou se opět zpátky do samoty a řeknou: O blažená samota! O blažená 

samota. O jedinečná blaženost. Zde je nebe na zemi. Cela je nebem.“
285
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Jeden z důvodů, proč si P. Nerlich vybral právě tuto citaci, je bezesporu jazykový. Je 

totiž dobré si uvědomit, že text byl původně napsán latinsky a kazatel si ho pro tuto homilii 

samozřejmě přeložil do němčiny, ale to podstatné, na co chtěl upozornit, je z textu jasně 

viditelné. Jedná se totiž o slova nebe, které je latinsky caelum. A druhé slovo je cela, což je 

v latině cella. Takže je zde vidět jasná podobnost, kterou už sv. Bernard z Clairvaux dává 

do souvislosti. Toho si všímá také kazatel a na tuto slovní hříčku jednoznačně upozorňuje. 

Co si z toho výkladu má vzít Johana Minetti? Předně snad to, že když přebývá v klášterní 

cele, jakoby už byla v jakémsi předstupni Nebe. 

Další citát, který P. Nerlich pro vysvětlení slovního spojení  nebe na zemi  použil, je 

ze sv. Augustina, který se tomu věnuje ve svém spise O čase.
286

  

 

„Toto je myšlenka svatého Augustina, který skrze sedm darů svatého ducha 

ulehčuje dodržování deseti přikázání a z toho počtu Augustin ukazuje 

blaženost, [která je spojena] jako s vytažením sítě, jež apoštolové učinili po 

Kristově zmrtvýchvstání. Tak oni vyhodili síť k pravé [straně] lodi podle 

Kristova nařízení a chytili 153 velkých ryb.
287

 Slova sv. Augustýna jsou: Od 

desíti a sedmi se rodí rostoucí počet, začni od jedné a dojdi k deseti a sedmi, 

aby se vše přidalo a došlo k 153.
288

 Od deseti a sedmi roste počet, začni 

jedničkou a dojdi k sedmnácti, tak, že pokaždé přidáš jedno číslo k druhému a 

dojdeš až k 153. Takže jedna, a dvě k tomu, to je tři, plus tři je šest, plus čtyři je 

deset k tomu pět je patnáct […]. Co ale z toho plyne? V desítce poznáš 

přikázání, v sedmičce Ducha svatého. Toto je nebeská radost na zemi.“
289

 

 

Tento úryvek je sám o sobě velmi těžký na pochopení, P. Nerlich zde podle mého 

názoru především upozorňuje slovy sv. Augustina Johanu Minetti na to, že jen skrze sedm 

darů Ducha svatého se jí bude snadněji dodržovat deset božích přikázání, a tímto 

způsobem může dojít k nebi na zemi. Zajímavá na tom všem je i ona citace z evangelia sv. 

Jana a číslo 153, které má v tomto kontextu vystihovat, jak velké boží blaženosti může 

mniška dosáhnout, pokud bude prosit o dary Ducha a dodržovat přikázání. Rovněž v tom 

vidíme jasnou kvantifikaci zbožnosti, která je pro baroko naprosto typická. 

                                                 
286

 Srv. sv. AUGUSTIN, Sermones [3] de Tempore (Serm. 184-272B), dostupné na internetu: 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354-

0430__Augustinus__Sermones_[3]_de_Tempore_(Serm._184-272B)__LT.doc.html, přístup 21.7.2015. 
287

 Jan 21, 6 a 11. 
288

 Sv. AUGUSTIN, De Tempore. 
289

 Srv. KKKPS, Neuer Himmel und neue Erd. 



60 

Myslím si, že poslední úryvek, který zde uvedu, plně vystihuje podstatu celého kázání, 

neboť hovoří o milém společenství a nebeské společnosti, která se nachází v klášteře: 

 

„Ach! Já vidím, já vidím Milé společenství a nebeskou společnost [jak] je 

novými nebesy na zemi, výše osvícený řád sv. Dominika: Tato nebesa na 

zemi si vyvolila urozená panna Joanna Agnes Baptistina.“
290

 

 

V těchto dvou až třech větách, které jsou řečeny již na začátku, P. Nerlich naprosto 

jasně shrnul celé jádro kázání. A jsme znovu u představy jednoho konkrétního kněze, co 

pro něj znamená život v kontemplativním řeholním řádu. Tímto tématem se kazatel nijak 

neliší od předchozích čtyř kázání. Rozdíl ale vnímám, jak už jsem výše řekl, 

v propracovanosti tohoto tématu. 

To byl také hlavní důvod, proč jsem chtěl toto kázání daleko více rozebrat. Nejenomže 

se v některých bodech značně liší od předchozích homilií, ale především se mi zdálo, že je 

daleko detailněji a hlouběji zpracované. Možná to bylo dáno i rozsahem, jednalo se totiž o 

nejdelší nalezené kázání. Na druhou stranu jsem však při četbě a překladu tohoto kázání 

vnímal určitou tematickou návaznost jednotlivých témat a s tím i spojený jasný sled 

myšlenek P. Nerlicha, než tomu bylo například v kázání pro Marii Josefu Millesimo – 

Caretto, kde naopak je znát tematická i myšlenková roztříštěnost kazatele.
291
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6. Dominikánky a jejich vztahy se světem 

6.1 Povolení  k opous te ní  klausuřy 

Ve druhé kapitole této práce jsem se zmiňoval, kdo měl nad dominikánskými mniškami 

jakou pravomoc. Víme, že papež Klement IV. vydává roku 1267 bulu, podle níž se 

dominikánští bratři mají starat o duchovní správu řeholnic, ale ostatní záležitosti týkající se 

například hmotného zabezpečení konventu měla na starosti daná převorka.
292

 Tato správa 

statků však byla do určité míry okleštěna, protože každé opuštění klášterních zdí, ať už to 

bylo za účelem vizitace statku, musel schválit nejvyšší představený dominikánského řádu 

na našem území, což byl provinciál. 

Z pramenných záznamů psaných v němčině nebo v latině, které by se týkaly této 

záležitosti, máme do 17. století k dispozici zatím pouze jediný. Ten pochází z roku 1677 a 

ještě k tomu se nejedná přímo o povolení k vycestování mimo klášterní zdi, ale je to 

lékařská potvrzení pro převorku Kateřinu Schliessovou a sestru Annu Columbovou, které 

hovoří o tom, že v případě nemoci mohou tyto dvě mnišky vycestovat na léčebnou kúru do 

karlovarských lázní.
293

 Tento dokument je tedy na dlouhou dobu jediný, který poukazuje 

na nejspíše zaběhnutou praxi ohledně výjezdů mnišek mimo konvent. Z textu tohoto 

lékařského dobrozdání není sice zřejmé, kdo si ho vyžádal, ale domnívám se, že to byl 

pravděpodobně dominikánský provinciál nebo tehdejší pražský arcibiskup
294

 

O šedesát let později máme však doloženo v pramenech, že toto povolení vydává 

pravidelně arcibiskupská konzistoř.
295

 Nalezené dokumenty jsou podepsány buď pražským 

arcibiskupem Františkem Ferdinandem Khünburgem,
296

 jeho generálním vikářem Josefem 

Mayerem z Mayernu
297

 nebo generálním vikářem dalšího arcibiskupa Jana Mořice Gustava 

z Manderscheid-Blankenheimu
298

 Antonínem Vokounem. Dokonce jedno povolení je i od 

provinciála dominikánů Tomáše Eliáše Berana, který ho vydává k 31. květnu roku 1733,
299

 

dá se tedy s velkou pravděpodobností předpokládat, že v této době byl arcibiskupský stolec 

uprázdněn, a tedy veškerá pravomoc nad konventem mnišek přešla na provinciála 

dominikánského řádu. 
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Teď však vyvstává otázka, proč se najednou v 18. století objevují v pramenech povolení 

na opuštění klausury ze strany arcibiskupské konzistoře a ne od provinciála dominikánů, 

od kterého bychom to více očekávali. Myslím, že odpověď nalezneme v dekretech a 

nařízeních tridentského koncilu, jenž byly přijaty pro pražskou arcidiecézi roku 1605 za 

arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé,
300

 který na tento rok svolal biskupskou synodu, 

jejímž hlavním úkolem bylo právě přijmout ony tridentské dekrety a uvést je v život pro 

celou arcidiecézi. Z této synody pak vzešla relace, která vyšla opakovaně v několika 

výtiscích. Pracoval jsem s exemplářem z roku 1650.
301

  

V oddílu De Monialibus (O řeholnicích) se hned ze začátku dozvíme doslova toto, cituji 

 

„[...] nemini Sanctimonialium cujuscunque Ordinis, & instituti, liceat in 

postremum post professionem exire à Monasterio, etiam ad breve tempus, 

quocunque praetextu (nisi ex aliqua legitima causa à nobis scripto 

approbanda) sub poena excommunicationis ipso facto incurrenda.“
302

  

 

Tato formulace je naprosto doslovně převzata z Dekretu tridentského koncilu De 

regularibus et monialibus,
303

 ukazuje to tedy návaznost lokálních diecézních statut na 

legislativu celé církve. Ve volném překladu to znamená, že žádné jeptišce jakéhokoli řádu a 

institutu není dovoleno po profesi vyjít z kláštera, byť na krátkou dobu, ať už je záminka 

jakákoli (leda, že bychom to písemně povolili z nějakého oprávněného důvodu), pod 

trestem exkomunikace, který nabývá platnosti samotným skutkem. Jinými slovy řečeno pro 

každé opuštění klausury musí dostat daná mniška povolení od arcibiskupa. Následně se 

v dokumentu píše i o tom, kdy a za jakých podmínek může cizí osoba vstoupit do klausury: 

„sine licentia nostra, vel superioris earum (quoad Monasteria Regularibus subjecta) scriptis 

obtenta,“
304

 což znamená, že bez povolení našeho (míněno arcibiskupa) nebo jejich 

představeného (to se týká klášterů podřízených jejím řeholním představeným), toto 

povolení musí být vyhotoveno písemně. Z toho je tedy zřejmé, že existovaly ženské 
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kláštery, které byly vyňaty z pravomoce arcibiskupské konzistoře a spadaly pod pravomoc 

svého řádového představeného.  

Tento dokument otázku postavení dominikánských mnišek komplikuje, spíše než aby 

vnášel nějaké jednoznačné řešení, neboť dominikánky u sv. Anny jistě spadaly v prvé řadě 

pod pravomoc českého provinciála kazatelského řádu. Proč tedy arcibiskup najednou 

zasahuje do jeho kompetencí? Odpovídá to v prvé řadě mentalitě potridentské církve, která 

vkládala právě biskupům do rukou velkou moc, a to i v případě řádů exemptních.
305

 

Pravomocemi diecézního biskupa nad kláštery se zabývala ve své studii i Jarmila 

Kašpárková týkající se historii klášterů klarisek v raném novověku.
306

 Zde sice zmiňuje, že 

podle tridentského dekretu De regularibus et monialibus má nad ženskými kláštery 

pravomoc jejich řádový představený, ale zároveň i biskup, který má navíc právo vizitovat 

jak ženské tak mužské kláštery na území diecéze.
307

 Kašpárková dále uvádí, že často 

v minulosti před vydáním tohoto dekretu docházelo ke sporům mezi klariskami a jejich 

řádovými představenými. V tomto ohledu byl místní biskup osobou víceméně nestrannou, 

a tudíž klarisky s ním řešily i své vnitřní záležitosti.
308

 Na základě tohoto příkladu 

z historie klarisek se domnívám, že rovněž i dominikánky řešily své vnitřní záležitosti 

s místním biskupem, již kvůli jeho „nestrannosti.“ Na druhou stranu ale i biskupové byli 

zodpovědni za řádné fungování ženských komunit a měli o jejich vývoj zájem, i když to 

třeba nebylo vždy těmto komunitám milé.  

 

6.2 Konvent jako pla tče daní , dluz ní k a ve ř itel 

Konvent dominikánek již v této době vystupoval navenek jako právnická osoba 

v dnešním slova smyslu, neboť vlastnil poddanské statky, z kterých měl jistý fixní příjem, a 

proto odváděl daně církevní i zemské, českému království. To dosvědčují i německy psané 

prameny z 18. století. Např. roku 1733 generální vikář pražské arcidiecéze Johan Ritter 

v zastoupení arcibiskupa dosvědčuje, že dominikánský konvent na Starém Městě pražském 

u sv. Anny pravidelně již pět let odvádí tzv. papežský desátek a v tomto roce má podle 

stejného dokumentu klášter zaplatit onen desátek ve stejné výši.
309
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Tento dokument nám podává zprávu o tom, že mnišky byly povinny každý rok odvádět 

papežskému stolci jistou daň. Domnívám se, že se jednalo o tzv. Svatopetrský haléř oné 

doby. Stejné osvědčení o zaplacení této daně nacházíme i z roku 1736, tento dokument 

však již vydává přímo arcibiskup Jan Mořic Gustav z Manderscheid-Blankenheim.
310

 

Bohužel se ale z materiálů nedovíme konkrétní výši papežského desátku.  

Tato daň však nebyla jediná, která se po konventu požadovala. V roce 1733, kdy Bělehrad 

již patřil pod rakouskou monarchii,
311

 potřeboval stát peníze na jeho ochranu a opevnění proti 

tureckým nájezdům. To ostatně vyplývá i z dostupné archivní dokumentace konventu, neboť o 

tuto finanční podporu dominikánky požádal roku 1733 nejvyšší purkrabí Jan Josef hrabě 

z Vrtby,
312

 který to činí na základě žádosti císaře Karla IV.
313

 V tomto rozsáhlém dopise, který 

je adresován přímo převorce, není zmiňována konkrétní částka, kterou by měl konvent 

přispět. Spíše se jedná o dokument plný argumentů, proč by měly mnišky přispět - stejně jako 

ostatní duchovní instituce - na obranu Bělehradu, a do čeho bude daná částka investována. 

Takže se dovídáme, že ze strany císaře jde především o ochranu tamějšího křesťanského 

obyvatelstva, čili že vybrané finance půjdou na postavení lepšího opevnění města v letech 

1734 a 1735-
314

 Na tento dopis odpovídá převorka Rosa Maxmiliána Vratislavová a hájí se, , 

že jejich konvent není nikterak zámožnou institucí. Spíše, jak dále zmiňuje, v posledních 

letech velmi zchudl, neboť z jistých očekávaných, ale blíže nespecifikovaných pohledávek 

nezískal konvent nic. Z toho důvodu převorka žádá o prominutí této platby na opevnění 

Bělehradu a Temešváru.
315

  

V roce 1739, kdy rakouská monarchie prohrála boj s Turky,
316

 potřebovala nové finance na 

pokrytí škod a obnovení armádní síly vůči případným novým tureckým nájezdům. Tak to 

ostatně vyplývá i z dopisu arcibiskupa převorce z roku 1739. V něm je zmiňováno válečné 

tažení proti Turkům v letech 1735–1739, jaké škody to způsobilo a opět je zde řečeno, na co 

dané peníze půjdou.
317

 Bohužel nemáme zprávy o tom, zda konvent skutečně poslal nějaký 

finanční příspěvky. Na tomto dokumentu je také vidět, že pokud císař chtěl získat peníze i od 

řeholních společenství, požádal o to nejdříve raději arcibiskupa, který tuto záležitost vyřizoval 

v rámci své diecézní autority. Na druhou stranu arcibiskup dostával jmenovací dekret v této 
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době od císaře a papež toto jmenování pouze potvrzoval.
318

 Takže zde můžeme vidět i jistou 

zavázanost arcibiskupa vůči českému králi a císaři. Nicméně o rok později žádá arcibiskup ve 

jménu papeže konvent o příspěvek proti tureckému nebezpečí v hodnotě 132 zlatých. Přitom 

píše, že příspěvek činí za celou arcidiecézi 20.531 zlatých. Konvent tento příspěvek má 

zaplatit ze svých fixních příjmů, které mu plynou z jeho poddanských statků.
319

 Daňové 

zatížení konventu dominikánek by ovšem bylo potřeba studovat i v širším kontextu plateb 

jiných řeholních institucí Českého království; studie k dané problematice však zatím v českém 

prostředí scházejí. 

Konvent však neplatil jenom daně, ale ve třicátých letech 18. století byl také dost zadlužen, 

alespoň o této skutečnosti vypovídá archivní dokumentace. Např. hrabě Šternberk posílá roku 

1733 převorce dopis, ve kterém zmiňuje nejrůznější dluhy, které konvent má, jako například 

vůči hraběti Bredovi, sirotkům hraběte Schwarzenberga atd.
320

 Zároveň apeluje na jejich 

splacení, neboť klášter tyto pohledávky neplatil několik let. Nakonec však přichází se 

zajímavým východiskem, pokud totiž dominikánky nemohou pohledávky zaplatit, bylo by na 

místě se věřitelům písemně omluvit. V případě sirotků hraběte Schwarzenberga se dají 

pohledávky vypovědět.
321

  

Nejspíše na tento list reaguje převorka dopisem ze stejného roku, který adresuje jistému 

nejmenovanému říšskému hraběti,
322

 není vyloučeno, že se jedná o nejvyššího purkrabího. 

V tomto dokumentu převorka především žádá o radu, neboť jak píše: „Já jsem v takové tísni, 

že nevím, co si mám počít.“
323

 A následně vypočítává dluhy, které klášter má. Takže se 

dozvídáme, že konventu ročně schází celých 22 tisíc zlatých. Z drobných pohledávek potom 

vypočítává, že dluží například 220 zlatých klášternímu řezníkovi, 900 zlatých stolařovi a 250 

zlatých dominikánskému knězi,
324

 což podle mého názoru čítá poplatky za mše a zpovědi, 

které u nich dominikáni vykonávali.  

Na druhou stranu konvent se snažil dluhy splácet. Dá se to doložit snad jediným 

dokumentem v češtině z roku 1733, který pochází od převora dominikánského konventu u sv. 

Jiljí 
325

 Je zde zmiňováno, že mnišky dlužily již zesnulému pateru Tomáši Brabantovi za jeho 
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služby 300 zlatých a konvent zaplatil ve zmiňovaném roce posledních 100 zlatých.
326

 Co je 

však ještě zajímavější na celém dokumentu, jsou ony peníze, které klášter dominikánek 

obdržel z pozůstalosti své spolusestry Leopoldiny Reichlové, které podle slov převora 

odkázala svému konventu 150 zlatých, z kterých se měl doplatit onen dluh.  

Tato skutečnost mě vede k otázce, odkud vzala mniška najednou tolik peněz, když je 

vedena podle dominikánských stanov k chudobě a k tomu, nemít žádné osobnímu vlastnictví? 

Jediné východisko vidím v tom, že mnišky mohly dostávat od své rodiny důchod, který 

částečně dávaly do společné pokladnice konventu a část si mohly nechat pro případné osobní 

potřeby. Tuto hypotézu potvrzuje studie Jarmily Hansové, která se zabývala vybavením 

pokojů cisterciáckých mnichů ve Zlaté Koruně. Své poznatky dokládá dochovaným 

inventářem, který byl sepsán v době rušení kláštera roku 1785 a 1786.
327

 Zde se dovídáme, že 

vybavení jednotlivých cel bylo opravdu bohaté. Mniši totiž měli vlastní nábytek (stoly, židle, 

skříně), nádobí (soupravy hrnků, talířů), obrazy, nástěnné hodiny atd. Tyto skutečnosti, jak je 

vidět, naprosto neodpovídají představě o chudobě řeholního života. Stejné poznatky předkládá 

i Ondřej Bastl ve své studii týkající se zrušení kláštera sv. Jiřího.
328

 Tedy se domnívám na 

základě těchto prací, že i dominikánské mnišky, které většinou pocházely z bohatší vrstvy 

obyvatelstva, měly jistě nějaký příjem ze své rodiny, a tudíž se neoddávaly oné ideji řeholní 

chudoby, tak, jak bychom si to asi představovali.  

Nakonec bych se chtěl zmínit i o věřitelích konventu. Ty zmiňuje převorka již ve výše 

zmiňovaném dopise říšskému hraběti. Jmenovitě převorka píše o princi Kristianovi, hraběti 

z Aßredau a jakémsi Wodiarenovi. Bohužel se mi nikde nepodařilo zjistit ani u jedné 

z osob žádné podrobnosti. Konkrétně jsem nenašel nic v Ottově slovníku naučném
329

 ani 

v encyklopedii P. Maška,
330

 kde bych především očekával informace vztahující se k princi 

Kristiánovi a hraběti z Aßredau. Je však dost možné, že v případě hraběte bylo jeho jméno 

zkomoleno, což dokazuje ve stejném dokumentu i zkomolené jméno Wilhelma Kolowrata, 

který je zde napsán jako Koloward, což identifikaci ztěžuje.
331

 Vraťme se však k oněm 

třem dlužníkům kláštera, kteří, jak píše převorka, nechtějí dluhy vůbec zaplatit. Dokonce 

pan Wodianer dluží mniškám celkem 950 zlatých.
332

 A poslední, u koho má konvent 
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pohledávky, je kníže Schwarzenberg, který však rovněž dominikánkám oznámil, že jim 

nemůže zatím zaplatit pohledávky.  

Z toho důvodu převorka žádá říšského hraběte, aby v této situaci nějak zakročil a 

pomohl konventu domoci se těchto pohledávek. Sama uvádí, že v pohledávkách ztratil 

konvent 62 tisíc a několik set zlatých. Závěrem dopisu jsou zmiňováni Vilém Kolowrat a 

otec hrabě Švihovský,
333

 kteří v této věci rovněž vystupují jako zastánci konventu.  

O zmiňovaném knížeti Schwarzenbergovi nebo o P. Švihovském se mi bohužel 

nepodařily zjistit žádné bližší informace. V té době totiž nezastávali členové těchto rodů 

žádné vysoké funkce v zemské ani dvorské správě.
334

 A rovněž nevyšla o historii jejich 

rodů žádná rozsáhlejší monografie. Sice o rodu Schwarzenbergů byl vydán celý jeden 

sborník, ale ten zachycuje pouze některá témata z historie této rodiny, jako je například 

jejich kulturní dědictví, významné osobnosti rodu atd.
 335

Co se týče hraběte Viléma 

Kolowrata, tak patrně může jít o budoucího nejvyššího kancléře, který tento post získal 

roku 1736 a zastával ho do roku 1738,
336

 ani tuto informaci však nemůžeme s určitostí 

potvrdit. 

Jak je tedy vidět na základě útržkovitých pramenů, tak konvent v první polovině 18. 

století dokázal ze svých finančních příjmů zaplatit daně, jak vůči papežskému stolci, tak 

vůči státu. Na druhou stranu se často utápěl v nejrůznějších dluzích vůči řekněme 

„soukromému sektoru“, které nedokázal pokrýt, i když se o to třeba sebevíc snažil. Sama 

převorka však v této nelehké situaci podle mého názoru zastávala pragmatický postoj, to 

znamená, že z klášterních příjmů zaplatila napřed věci, které se jí zdály důležité a přes 

všechny obtíže byla schopna udržet konvent v chodu 

A pak je zde i fakt, že dominikánky nejspíše v období, kdy se jim finančně dařilo, 

dokázaly i půjčovat. Dlužníky se v tomto případě stávali šlechtici či měšťané, jejichž 

jméno v tehdejší společnosti něco znamenalo. Tím si do určité míry konvent u sv. Anny 

budoval jisté sociální sítě, které jim mohly přivést především jak nové kandidátky 

řeholního života z těchto rodin, tak do určité míry i jisté zastání, pokud by došlo 

k finančnímu úpadku kláštera. Ostatně této pomoci, jsme byli svědky v případě členů rodu 

Švihovských a Kolowratů.
337

 Ještě jedna skutečnost stojí za zmínku: převorky konventu u 

sv. Anny komunikují převážně německy, méně pak česky, vždy ale jedním ze zemských 
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jazyků, jak je také u řeholnic té doby obvyklé. Latina už se z této korespondence úplně 

vytrácí. 
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Závěr 

V prvních třech kapitolách této práce jsem stručně popsal historii celého 

dominikánského řádu a samotného konventu dominikánek u sv. Anny na Starém Městě 

pražském. Dále jsem se zaměřil na základě útržkovitě dochované, často vlastně nepatrné 

pramenné základny na jednotlivé aspekty, které přímo či nepřímo zasahovaly do života 

celého konventu v období raného novověku 

Prvním z nich byl vztah mezi konventem a poddanými na statcích, které dominikánky 

vlastnily. V tomto případě jsem svůj výzkum mohl nejlépe popsat na obci Radlice, neboť 

k ní se dochovalo nejvíce pramenů, přestože víme, že mnišky měly ve správě více 

poddanských vesnic.
338

 Na základě pramenů se mi tedy podařilo zachytit, jak fungovalo 

hospodářství ve zmiňované obci. Dokonce je zde v dokumentech velmi dobře zachycen i 

spor mezi poddanou kláštera Barborou Vlaškou a převorkou, který proběhl v druhé 

polovině 16. století.
339

 

Zjistil jsem však, že dominikánky se ve své starosti o poddané obce Radlice nezabývaly 

jen hospodářskou stránkou, ale i duchovním životem poddaných. Ta spočívala 

v zabezpečení sakrální stavby, kde by se mohli věřící setkávat. Konvent tedy nechal 

vybudovat v Radlicích kapli sv. Jana Nepomuckého. Celou stavbu máme dopodrobna 

zachycenou v knize, která zachycuje založení a vysvěcení kaple, ale také účty týkající se 

jejího provozu.
340

 Tato kniha rovněž obsahuje i dekrety různých duchovních od 

arcibiskupa, kteří měli poté v kapli sloužit mše a vysluhovat svátosti a na jejímž základě se 

domnívám, že každý kněz musel projít alespoň formálním schválením převorky kláštera, 

aby mohl v Radlicích působit. 

Další oblastí, kterou jsem se snažil zmapovat, byla otázka barokních kázání, jež 

v konventu zaznívala především při příležitosti slavnostního přijetí dívky mezi ostatní 

řeholnice. Zde jsem se snažil poukázat na společná témata, která tvořila každou tuto 

promluvu, což byla rodina dívky, klausura a život v ženském řeholním společenství. A 

zároveň zachytit i rozdílnost zpracování těchto témat v jednotlivých homiliích, které jsem 

měl k dispozici. Na kázání pro Johanu Agnes Minnetti
341

 jsem chtěl poukázat jak na jeho 

odlišnost od ostatních kázání, tak na jeho myšlenkovou propracovanost a kreativitu P. 

Nerlicha, který byl jeho autorem. 
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 Viz F. EKERT, Posvátná místa, s. 389. F. RUTH, Srv. František RUTH, Kronika královské Prahy s. 4. J. V. 

KRATOCHVÍL, Bývalý klášter dominikánek u sv. Anny, s. 58. 
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 Viz NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc. 1, sign. 19 a 21– 26. 
340

 Viz NA, AZK, ŘD sv. Anna, fasc.3, sign 176. 
341

 Viz KKKPS, Neuer Himmel und neue Erd.  
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Do vnějšího i vnitřního života konventu u sv. Anny však zasahoval i arcibiskup, 

panovník či zástupci šlechty a měšťanstva. Jak tito lidé ovlivňovali běh života kláštera, to 

jsem se snažil přiblížit na základě archivně doložených povolení k opuštění konventu 

jednotlivých mnišek, odvádění daní, zadlužení konventu nebo naopak pramenů, které 

odrážely, jak se mnišky domáhaly svých pohledávek. 

Co se týká onoho povolení k opuštění klášterních zdí, máme jich dochováno pouze 

několik, a to jen pro první polovinu 18. století. Z těchto dokumentů můžeme usoudit, že 

v té době to měl v kompetenci spíše arcibiskup, než řádový nadřízený dominikánek, což 

byl provinciál kazatelského řádu, sídlící v raném novověku u sv. Jiljí. Proč tomu tak bylo, 

to se samozřejmě z dokumentů nedovíme, ale domnívám se, že záleželo na síle autority 

daných osob v jednotlivých obdobích. Jinými slovy řečeno v určitém časovém úseku mohl 

vydávat povolení arcibiskup v jiném zase provinciál, prostě situace se odvíjela od toho, 

kdo si z těchto dvou osobností dokázal prosadit nad konventem u sv. Anny svoji autoritu 

Arcibiskup rovněž v této době dohlížel na odvádění papežského desátku, čili daně, 

kterou byly povinny dominikánky odvést svatopetrskému stolci každý rok. Tuto skutečnost 

se můžeme dočíst v dopisech arcibiskupa převorce, v níž potvrzuje, že klášter tuto daň 

odvádí a zároveň prosí, aby byla placena i nadále. 
342

 Je však zajímavé, že arcibiskup žádá 

konvent o peníze na opevnění Bělehradu nebo na nové císařské vojsko, které dosáhlo 

velkých ztrát ve válce s Turky (1735—1739),
343

 což jsou naprosto jasně výdaje na státní 

záležitosti. Jak již jsem výše uvedl, arcibiskup nejspíše jednal na popud císaře Karla VI. 

Platby svatoanenského konventu by ovšem bylo třeba korigovat na základě srovnání 

s vývojem daňového zatížení jiných konventů Českého království v raném novověku, 

k čemuž zatím bohužel zcela chybějí studie. 

Na základě dochovaných pramenů se mi podařilo ukázat na dominikánský konvent, jak 

v roli dlužníka, tak v roli věřitele.
344

 To, jaké měly dominikánky přesné dluhy nebo jak 

vysoké měly pohledávky, pro tuto práci nebylo tak podstatné. Důležitější bylo, co tyto 

informace o konventu vypovídaly v jeho společenské i sociální rovině. Respektive mnišky 

si dokázaly na základě pohledávek vybudovat jisté sociální sítě a dobré jméno u členů 

některých šlechtických, ale i bohatších měšťanských rodin (zejména pravděpodobně 

pražských), které se později, když byl konvent v jisté existenciální tísni, dokázaly kláštera 

                                                 
342

 Srv. NA Praha, ŘD sv. Anna, fasc. 3, sign. 207 a 217. 
343

 Srv . tamtéž, sign. 220 a 224. 
344

 Viz tamtéž, sign. 211–213. 
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zastat a pomoci mu ono období zdárně přečkat.
345

 Tyto sociální sítě se však budovaly i tím, 

že do tohoto kláštera vstupovaly i dívky ze šlechtických či výše postavených měšťanských 

rodin -
346

 bohužel špatně dochované prameny znemožňují tuto situaci ilustrovat 

podrobněji.  

Snažil jsem se tedy poukázat na dějiny konventu z pohledu jejich hospodaření na 

poddanských statcích, vztahů s církevní vrchnosti především tedy s arcibiskupskou 

konzistoří a vzhledem k jejich kontaktům se šlechtickými či měšťanskými rodinami. Do 

vnitřního života konventu a ideálů, jimiž se dominikánská řeholnice měla v raném 

novověku řídit, pomůže nahlédnout detailní rozbor dochovaných děl barokní homiletiky 

vzniklých v souvislosti se svatoanenským konventem. Bohužel zmiňovaná pramenná 

základna mi nedovolila pojednat o daných tématech v celém období raného novověku, ale 

pouze vždy jen v krátkém časovém horizontu trvajícího maximálně padesát let. Zároveň 

ale přiznávám, že výzkum byl značně omezen na dokumenty nacházející se v Národním 

archivu ve fondu Archivů zrušených klášterů za Josefa II. a v knihovně Kanonie 

Premonstrátů Strahovské knihovny v Praze. Je dost pravděpodobné, že spousta 

neprobádaného archivního materiálu se nachází v Národním archivu, zejména ve fondu 

dominikánů od sv. Jiljí, ve fondu Archiv pražského arcibiskupství, Archivu hl. města Prahy 

atd. 

  

                                                 
345

 Viz např. tamtéž, sign. 212. 
346

 Viz výše, s. 43–45. 
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Seznam zkratek 

 

 AP – Archiv hlavního města Prahy 

 AZK – Archivy zrušených archivů za Josefa II. 

 BR – fond Berní rula 

 ČEP – český ekumenický překlad bible 

 fasc. – fascikl 

 inv. č. – inventární číslo 

 KKKPS – Knihovna královské kanonie premonstrátů na Strahově 

 NA – Národní archiv 

 TK – fond Tereziánský katastr 
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